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Banu vin, mia Bela
IU ISosHctti.

„Do, estimindaj fraŭlinoj, lio estis la fuma 
abatejo", diris Marius. ,.Diablo! kvankam mi 
loĝas ĉi lie jam de jaroj, mi neniam antaŭe 
tiel okupis min pri ĝi! Mi konsilas vin. ĉar- 
maj floroj, se iam vi deziros informiĝi pri 
la vidindaĵoj de iu urbo, ne demandu al 
dudek jarojn enloĝanto — turnu vin al unu 
tagon trapasanta turisto!**

„Vi vin kalumnius. Marius,** diris Anna 
per sia bela. profunde sonora voĉo. „Vi eslas 
eminenta gvidanlo kaj bonege nin trakon- 
d tikis “

„Jes kaj bis!" vigle konsentis Majo. ..Kiel 
vi dirus laŭ via cerbomuŝo, tio eslis tre boni. 
— Kaj nun, Marius, mi deziras rapide danki 
vin por Ia vizito nl via urbo, por la ĉarma 
mango kaj ia aminda kompanio — ĉar nun 
mi devas foriri."

«Kio? Vi foriras? Vi ambaŭ? Sed mi an- 
korau ne alkondukis vin al tnia hejmo!" 
diris Marius malĝoje.

„Ne, mi ne foriras," diris Anna per tiu 
mirinda voĉo de violonĉelo.

,,Nur mi," aldonis Majo rapide. ,,Pardonu, 
Marius, mia bomiĉjo, sed nepras. Foriros 
irajno post dek kvin minuloj. Mi bone ĝin 
trafos. Nu, manpremon kaj — ĝis!"

,,Cu ni ne akompanu vin al la stacidomo?" 
dubis Marius.

,,Ne, mi petas vin, estu senĝenaj! Mi bone 
konas Ia vojon kaj tempo abundas. Iru kaj 
amuziĝu! Bonan riuidol Adiaŭ — kaj donove 
dankon! Cion bonan, Anna!"

Adiaŭ." diris Marius.
„Gis, Majo,** aldonis Anna.

..Sincer-konfese, mi iom ĝojas, ke ŝi fori- 
ris." diris Marius, kiam ili ekiris sian vojon.

„Kaj m-----------Cu vere?" demandis Aima.
„Jes, ŝi estas tre akre kaj senĉese babilema. 

Mi trovas granda streĉo elporti longe ŝian 
kompanion! Cetere nur persona trovo. Mi 
ekzemple estus tule trankvila, se via fratino 
kunestus."

„Ho,“ diris Anna. Kaj post kelkaj momen- 
toj —

„Kie eslas via domo? Ĉu malproksime?
..Meze. Ni alvenos post dek minuloj. Be- 

daŭrinde la vojo ne estas rekta aŭ ĉefa, ke 
buso povus nin porti. La domo situas en 
flanka ateo. Kaj bedaŭrinde neniu tie estos 
— miaj gepatroj foriris por la semajnfino. Se 
la piediro cstos Iro longa — —**

,,Malsaĝa! 'fute ne," respondis Anna. „Cu 
miaj gamboj ne aspektas sufiĉe fortikaj por 
porti min tien?"

,,Viaj gamboj estas de Diano," respondis 
Marius fervore.

Post kclkdek metroj de silento Anna diris:
,,Via patrino estas tre aminda.",
„Jes, ĉu ne?" diris Marius distrite, kuj 

baldaŭ ili atingis la domon.
,,Vi vidas, ke la domo staras aparte en la 

propra terono," diris Marius. „Ni supreniros 
lra la gardeno."

Kiam ili paŝis en la sidoeambrcin. Anna 
ĝoje konstatis: „Ho, kia bela fajro!"

„Jes,“ klarigis Marius, ..Mi ĝin Kejlis antaŭ 
ol mi iris renkonti viti ambaŭ. Nu, kiel 
plaĉas al vi la domo. Anna?’*

„Mi ne scias," replikis Anna, „ĉar mi 
ankoraŭ ne vidis ĝin Cu vi ne volus trakon- 
duki min lra la ĉambroj?"

En unii ĉambro estis plua pordo en la 
fono. ..Kio estas sub liu pordo. Marius? Cu 
alia cambro?'*

,,Ho mia ĉarma, ne volu enrigardi! Tie ja 
loĝas la familiaj fantomoj!" Li, ekridis. 
,,Efektive, lio estas nur nigra kamero, en 
kiu mia frato foje arangis fosforeskan pre- 
zenlajon de fantoma kapo per kelkaj 
putrantaj fiŝostoj. Kiei teruriĝis ni knaboj, 
kiam li kondukis nin tien! Mi elkuris kuj 
falis sur la liton, kriante histerie!"

,,Sed kiel nervotikle! Eslus interese enri— 
gardi. Eble ankaŭ mi elkurus kaj falus sur 
la liton."

,,Ho ne," ridis Marius, „La fantomo jam 
de longe-longe ne plu estas lie! — Nun vi la 
tutan domon vidis. Ni reiru al la sidoĉambro, 
ĉu ne? — kaj mi preparos por vi tason da 
teo."
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„Mi ite deziras leon. Marius, lamen ni 
reiru.'1 diris Annn.

Kiam iii sidis sur la sofo antaŭ la fajro. 
Anna klinigis malantaŭen al la apogilo knj 
diris reveme’

..Cu vi scias, kio liris mian atenton sur 
vin. Marius? fii estis en la Esperanta kun- 
vcno. kie vi faris paroladon. Vi parolis elok- 
venle, verve kaj longe — kaj kvankam nii 
sidis rekte antaŭ vi en la unua vico, ni tute 
ne rimarkis min. Do rni diris al mi obstine: 
tiu junulo ja tamen min rimarkos. Ĉar sciu," 
ŝi aldonis, kun bonhumora, sinmoko aplombo, 
..eslas sufiĉe unike, ke viro min ne rigardas." 

„Mi tion ne dubas," diris Marius entu- 
z.insmc. ..Vi eslas pompe belri. Do mia blind- 
cco — kaŭzita iie terura modesto — estas 
dankinda por min konatigo kun vi! Knj tiu 
konatiĝo estas torĉo de mia griza viveto. 
Aŭskultu, Anna —“

„Jes?" ŝi murmuris.
„Tiu lingvo Esperanto, kiun vi. mia bela, 

neniam ellernos, estas tamen la lingvo laŭ 
kies sonoj vibras mia koro. Aŭskultu, kion 
mi skribis pri vi: —

.Jio. malgajas perspektiv’
De ia viv’:
Sipo sur stagnanta maro,
Por komparo.
Viv’ similas laŭ. kruelo. 
Laŭ malhelo, al la kelo 
Kie luktus la animo spita."

„Gi sonas iom malgaje," diris Anna. 
..Ankoraŭ ne temas pri vi. Aŭdu plu.

„Cu 1' boato de la viv’
Restos vana maso. 
En eterna, vaga driv’ 
Sen kompaso?
Cu karcero de la viv’
Tenos min en malakliv*. 
Ke mi sidu sen motiv’ 
Dum Ia tag-forpaso?

— Blovis veni" en vivovolon.
Vivosip’ veturis,
Brilis luni' en vivokelon,
— Folinr’ susuris. 
Kiu ventis savboaton 
Al naĝad’ facila?

Kiu pelis nigran ralon 
El la kci' humila? 
Diru nu, ĉe kies brusto 
Ek.ŝmiĝiĝis vivogusto. 
Venis form’ al vivo vana? 
Via nur, dankinda Anna!"

,,Mi komprenis la lastan vorton, diris 
Anna. ridetante.

Marius tradukis ĝin.
,,La senco ŝajnus iom konfuza, ŝi opiniis. 
Subite forla gluglado aŭdigis en la muro. 
..Ha, la akvo en la cisterno ekbolas.'* diris 

Marius. ..Mi devos forfluigi ioni da ĝi." Subite 
freneza, petola humoro lin kaptis. ..Vidu — 
mi fluigos ĝin en la bankuvon kaj vi, mia 
dolĉa, banos roze la dian korpon en mia 
domo. Tiel mi ĉiam poste sentos tremon de 
feliĉo, kiam mi min trempos en la kuvo!"

..Ho vi, freneza!" kriis Anna kun mirego. 
..Kion vi subite elpensis? Ke mi senvestiĝu 
kaj banu min en via domo? Nenioi, pro ĉio 
kara------- Ho. vi fola idiotol"

..Jesi" daŭrigis la junulo, en kiu la tu- 
mull.t ŝerccmo dancis. ,,Vi estas Diano la dia, 
kaj kiel Diano sin banis sub la foliara ombro 
de ln riverbordo, knj kiel la floraj petaloj 
enŝutiĝis por aromi al ŝi la akvon, tiel vi, 
laŭ rito mistika, sed pli moderna, vin banos 
en kuvo, knj por rozfolioj mi enŝutos par- 
fumajn kristalojn el flakono!"

Anna disstrcĉis In okulojn.
„Ccsu, lunatiko!" ŝi diris. ,,Cu vi vere 

opinias, ke mi riskos min bani ĉe vi?"
Al Marius tute ne gravis, ĉu ŝi faros tiun 

absurdan aferon aŭ ne, sed nur pro la ludo 
Ii petole volis venki. Li alprenis racian 
mienon.

„Nu kial ne. Anna? Estus tute natura afero. 
Tutegale mi fluigos la bolantan akvon en la 
bankuvon, ĉar necesas fluigi ĝin. Se vi volas 
eniri per ln delikata korpo, vi tion povas 
sentime. Mi ja ne estas tia homo, kiu farus 
ian fian atencon, kaj cetere," — li aldonis 
ridete, ,,!a pordo de la banĉambro havas tre 
solidan riglon."

,.Se nu eniros, ĉu vi promesos resti en fora 
parto de la domo, ĝis mi reaperos?"

..Sklave mi juras ĝin! — Sed jen la akvo 
gluglas ankoraŭ pli forte. - Mi iras fluigi 
ĝin."
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El la
Jean Moreas

1.

Ne diru, ke la vivo eslas nur ĝojfcsteno: 
Jen dir' do menso sinita aŭ tle animo basa. 
Nek diru, ke senfine ĝi estas nur Ĉagreno, 
Gi estus vori’ poltrona kaj Iro rapide laca.

Ridu, kiel printempe jubilas la burĝonoj. 
Ploru, kiel nordvento aŭ kiel krit' tle 1’mevoj, 
Gustumu la plezurojn .suferu la malbonojn. 
Kuj diru: eslas multe kaj eslus onibr' de revoj.

2.

Rompante la funebron de fti pluv-larmaj horoj 
Sur grandan kaŝtanarbon kun frondo fiave-bruna, 
Sur l'nkvon, sur Fokulojn kaj sur lii tardajn 

florojn 
▼I verkas vian dolCon, ho pala sun' aŭtuna.

Kion vi volas, stino? Lasu fali ln floron 1 
Kaj la folion putran forportu vento norda!
Dum 1'nkvo brunas, al mi lasu mian doloron. 
Kiu lu penson nutras, 1'nnimon faras forta.

3.

En miaj junaj jaroj, ho harmonia Liro, 
Kiel suli flor’ ln akvo kantis viaj akordoj. 
Kaj ve! nun, ili estas nur sombra plend', deliro: 
Sangigas niajn fingrojn viaj vibrantaj kordoj.

En la lumobanala. eta rivero lanta
Ln birdoj reflektigas kaj ln somera Cielo, 
Ho Uro, sed ol akvo, tra 1'rokoj sin boranta 
Funde de nigra groto, pli fortas ja la Belo!

4.

Ho maro nekonata, malgaja, infinita, 
Raldan per vin fajna nebul' vi min karesos; 
Premiĝos miaj paŝoj sur via sabi' humida. 
Kaj pri la urb' kaj tero subite mi forgesos.

Ho mar', ho tristaj ondoj, ĉu povos vi per ĝemoj. 
Kiuj mortadi venos sur viaj duno-tomboj.
Al mi ĝismorte luli lu koron kaj Ĉagrenojn, 
Kiujn delektos sole la beloj de 1'ŝiprompoj?

El la fran

6.

Mortintoj min aŭskultas, tomh' estas mia domo.
De mi mem malamiko mi restos ĝis In rmo 
Korv' manĝis mian grenon, glor' min nur fantomo.
El miaj velkaj uvoj neniam fluos vino.

Sed mi ne plendas: kiom gravas la Akvilono, 
Ln honto, malestimo kaj la Insulto brula?
Ĉar, kiam mi vin tuŝas, lio lir’ de Apolono,
Voe’ via estas ĉiam pli saĝa kaj pli pural

8.

Similas ĉi vespere mia vcrsimprovizo
Al iu svami’ abelii kun vibretanta anteno. 
Kvankam la luno mankas el Cielo de Parizo,
— Miraklo de lu mondo post tiu de Ateno, —

Ho Muzo, vin alklini! al mia frunt' en tristo, 
Montrante ln okulojn, kiuj min dolCe ĉarmas:
Kaj prenos mi In liron, kiel la pafarkisto.
Kiu mortintojn tretas kaj la orkon sage armas.

7.

Vespero siblas, fajro ekbrulus, sonas gongo; 
La ankron oni levas, la vagonaro pasas;
Alven’, forir’: negrave! Adiaŭ! ĝemas ondo. 
Cu venas ĝi de l'maro, Cu ('bordon ĝi forlasas.

Floras ln roz’, sed ŝiras ĝin In kruela aorto,
La verdajn arbfoliojn filiigos la aŭtuno; 
Adiaui Cc Fntiskiĝo, adiaŭi ĉe hi morto;
Kaj kiel la feliĉo, forflugos misfortuno.

8.

Surmure lti rubusoj, la herbriCn gazono.
La branĉoj en arkadoj, kiam printempo ridas, 
La pado de la muloj kaj ĉi knmpara homo, 
Kiu, por teron fendi, paron da bovoj gvidas.

Ln nokto sur In digo, kie brilas lumturo , 
Kaj dum la sunleviĝo la horizonl' de 1’maro,
— Negravas! ho urb’! —■ enestas ja en vin nebulo 
Ln kampoj kaj la montoj, la maro kaj Farbaro!

: L. TArkony
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La komercisto
borba tov

1.

Jen rakonto pri Kostja Lobas. pri la ju- 
nulo, kiu revis fariĝi heroo, kaj cetere estis 
dungito en la kooperativo de la Harango 
tundro Amarcgc li diradis pii. si: ,,La for- 
ĝislo forĝis el mi ponardon por milito kaj 
la vivo faris cl mi malfermilon de konserv- 
skatoloj1*.

Ankaŭ al la arkto Ii venis en sin male- 
spcro. Misprospcris lia lutu vivo, diablo scias, 
kie li ĝin fuŝis. Ofte apud li lule proksime, 
naskiĝis heroaĵoj, liaj amikoj akiris famon, 
sed al li donigis nur etaj konfuzaj aferoj.

Eĉ kiam. fuĝinto dehejme, li komencis 
vagabondi, amikudis kun ŝtelistoj kaj revis 
pri grandskalaj ŝteloj, ke la lula mondo sur- 
pdziĝu, kriante ..jen vera majstro de sia fako" 
— ee tiam nenio fariĝis el la afero. Mala- 
grable eĉ rememori: bagatelaj ŝteloj, pCŜtran- 
Ĉoj, pri.ŝtelitaj maljunulinoj kun treman- 
laj mansaketoj, kuj neevitebla konduko en la 
policejon, kie. ĝentilaj policistoj faris prolo- 
kolon.

Tiam li ekiris orienton, serti ŝancon pri la 
oro. I.i eslis ĉe Urai, ee Lena. eĉ ĉe Aladi una. 
konata de neniu. Kun serĉiaĉmenlo li vagis 
sur riveroj de daktilio, dormadis surtere, tre- 
mis de malvarmo sub maldikaj kovriloj, mal- 
satis. frostis... Somere liu mordis kuloj, 
vintre malvarmo. Se ĉion ĉi li povis elleni 
kaj ne pereis, tamen li devis esti bonsanga 
junulo. Kial do li ne sukcesis?

Cu li ne klopodis sulke? Tiun malbenitan, 
trafrostiĝintnn teron li kapablus fandi per la 
varmo tle sia volo. Eleme li hakis la frostan 
teron, ĝis la hakilo travarmigis, sed la teron 
neniam eslis eble varmigi. Grandegajn faj 
rojn Ii ekbruligis, faris incendiojn, la ruĝaj 
flrynolangoj lekis la pinton de la arboj, Cir- 
kaŭe Cio. iĝis varma kiel en In torno de la 
diablo, sed eĉ se li forbruligus la tulan tajga, 
ĉiujn arbarojn ĉirkaŭe, tamen li ne povus 
t rava rmigi tiun frostan, indiferentan teron.

Eĉ la plej arda amanto eslus forlasinta tiun 
frostan belulinon. Sed Kostja spiladis. Li 
estis obstina kiel diablo. En la fajro li ardigis

Kiam li revenis, li portis sur la brako sian 
bansurluton, kiun li proponis al Anna. „Por 
kio mi bezonus tion?" ŝi mire demandis.

„Nu,“ li diris, kaprice miskomprenante 
por ŝoki la timeman knabinon, ,,Vi devos 
havi ion sur la korpo kiam vi eliros, ĉu ne?"

..Ĉielo!" ŝi kriis, „Mi ja havas miajn 
vestojn! Nun promesu plej firme, ke vi nenia! 
proksimiĝos al pordo dum mi estos interne!"

,.Certe mi promesas," ii diris senĝene. ..Mi 
ja hone memoras, kio okazis al Akteono. 
Cetere la pordo ne havas ŝlosillruon."

Dum Anna sin banis. Marius preparis teon 
kaj dume zumkantis al si, kontenta pri sia 
fola olingo. Finfine Anna elvenis. — Ŝi tamen 
portas ln bansurluton. rimarkis al si Marius. 
Kune ili sidigis sur la sofon, kaj post trinko 
de teo Marius ekmemoris pri lu banĉambro. 
..Pardonu momenton, mi volas forfluigi la 
akvon kaj iom ordigi," li diris.

Kiam li paŝis en la banĉambron, neatendita 
amaseto da ŝtofajoj sur seĝo trafis liajn 

okulojn. Tie estis ĉiuj vestajoj de Anno, Li 
rerigardis. Jes, ĉiuj. Surprizo konsternis lin. 
Silente li ordigis kaj revenis a! la knabino, 
sidigis apud ŝi.

.Jen, li diris al si, sub liu maldelikata, haŭt- 
raspa ŝtofo de mia hansurlulo, ŝi surhavas 
nenion. Post ĉiuj protestegoj kaj montroj de 
pruda paniko., ŝi — kio? — ŝi sin proponas 
al mi. Bel

Li glutis malfacile. Li ne sciis kion diri, 
kion fari. Lu ekscita aventuro, pri kiu li ofte 
en soleco revelis, nun trafis lin neatendite, 
ne reve kaj fore, sed en ktinluŝtt realo. Nun, 
kiam la okazo venis al lia mizo, ii trovis en 
si nenian emon aŭ povon por la silente anon- 
cila tagordo.

Gene ili iris kune al la stacidomo. Du-tri 
fojojn li faris nervozan, embarasan ritnark- 
eton. Ŝi nenion diris.

Li neniam plu revidis ŝin. 
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grandegajn ŝtonojn kaj meli,s tiujn por la 
nokto sur sian laborlokon, por ke la tero fan- 
digu. Matene li kuiris sur la tero, la tero ŝvi- 
fis, iĝis pli mola kaj obeema. Li komencis la 
laboron — kaj roe li trovis glacion. Ree gla- 
ciol Ree tiuj maldikaj, obstinaj, pikaj vejne- 
toj, similaj al la brancoj de la arĝentkvarco. 
La hakilo ne trais ilin.

Jes, tio estis diabla laboro, kaj li eslis sen- 
ŝanca. Li revadis: foje, en la urgilo knj koto, 
inter la nigraj kaj trompaj kristaloj de la 
pirito li subite trovos Ja oron. Du-, tri-, kvin-, 
dekpunkta)!. Tiel li revadis, .lli pii longe Ii 

tis, sed ne longe. Ĉion mi fordonos, eĉ poi- 
vero ne glitigu al mia mano.

Jen kiu homo estis Kostja Lobos! Kelkfoje 
li plaĉis eĉ al si mem, kaj neniu konjektis en 
li la grandan homon. Lsi homoj ne rekonas 
ta ponardon en la perlamota tranĉilo.

Sed foje Lobas cktediĝis pri tiu vivo. Li 
forĵetis la pioĉon kaj iris al Lena. Cc la rivero 
Lena oni marŝas sur oro, oni dormas sur oro, 
oni kovras la kabanojn per oro.

Estis ja oro Ce Lena, multa oro. Kial do 
Kostja ne sukcesis ĝin trovi lie? Cti ne bone 
li klopodis? Nu, demandu pri tio la homojn

Vajo. Lignogravuro. Pal Varsdngi Budapest, 1947.

laboris, des pli peza fariĝis la trovaĵo en liaj 
sonĝoj.

Tiel klare li imagis al si tiun or-stangon, 
ke li jam sentis, kvazaŭ li tenus ĝin en sia 
varma manplato. Pesta, malpura peco, simila 
laŭ formo kaj koloro al defalinta aŭtuna 
folio. Eĉ In nigrajn vcjnelojn li vidis sur ĝi.

Kion li faros por la oro? Jam ĉion li tra- 
pensis. Neniu divenus, kion Kostja Lobas 
faros pri sia fortuno. Li volvos ĝin en tukon, 
en ĉifonon malpurigitan per koto, kaj portos 
ĝin en sian loĝejon. Kaj li ĵetos ĝin sur la 
tablon. Knj liam li diros Here: mi oferos ĝin 
por flugmaŝino. Tiun flugmaŝinon oni nomos 
Reva Lobas, por kc la nomo de Kostja Lobas 
flugu fiere un la. ĉielo.

Infanaj revoj! Dum momento li domaĝis la 
riĉon. Ĉu, tamen, mi ĝin fordonacu? Li hezi- 

en Bobajba, ili rakontos legendojn pri Kostja 
Lobas. Li enrampis tiajn malnovajn fende- 
gojn, kiuj ŝajnis pretaj tomboj. Oni diras, ke 
kelkfoje la tegmento tremis super lia kapo. 
kiam li spiradis.

La maljunuloj montris al li por duonlitro 
da alkoholo la lokojn, kie la oro estas tro- 
vebla — nepre riĉajn trovejojn.

Nur la eniro estas fermita. Cio enfalis. Sed 
Kostja obstine skuis la kapon: „mi envenos".

Kaj li envenis. En tiujn mallumajn truojn 
li envenis rampe, sur la ventro, en akvo kaj 
koto. Lian korpon kontuzis la akraj ŝtonoj, 
liaj malsekaj piedoj rigidiĝis de spasmo, kaj 
li tamen rampis plu. Li rampis kun kunpre- 
mitaj dentoj, premante ni si ia spaton, kaj 
liginte al sia kolo la alumetskatolon. La sa- 
kon de nutraĵoj li portis sur la dorso. La 
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akvobotelo, ligila al lia piedo, klakante lin 
sekvis sur la ŝtonoj.

En liu malseka, malbonodora truo Kostja 
vivis kaj laboris dum semajnoj, ĝis la kan- 
dcloj elĉerpiĝis. Sed vane li bruligis la kan- 
detojn. Vane li trafosis tutajn montojn. La 
dio de la fortuno eĉ ne rigardis liajn kando- 
lojn. Oron li ne trovis.

Kaj tie samloke, apud li, serĉanta studento, 
kiu alvenis nur antaŭ kelkaj luĝoj, trovis or- 
pecon de tri kilogramoj.

Tri kilogramoj! Tion ne povis elleni 
Kostja. Li forĵetis lu malbenitan ŝpaton, for- 
ĵetis la akvokruCon kaj la sakon de nutrajoj 
kaj ĉesigis hi sorĉadon. Komenciĝis la vintro. 
Sed ne tio lin fortimigis. Je la diablo. Eĉ unti 
tagon li ne restos plu sur tiu malbenita tero.

Li envolvis la piedojn per gazetpapero, 
metis pajlon en la ludojn kaj ekiris piede tra 
la tajga al Kirensk. Multajn tagojn li iris, kaj 
alia homo certe ne eltenus tiun marŝadon tra 
la tajga kaj satiĝus ĝisgorĝe per la aventuroj.

Kostja murmuris:
— Sensukcesa horno mi estas! Perlamota 

tranĉilo.
Tiel li venis al Irkuck, jen piede, jen vetu- 

rile, kaj ekde Verholcn.sk eĉ aeroplane.
Sed pli bone estus al li ne flugi. Kun lia 

senzorgeco li proksimiĝis al la flugmaŝino, 
batetis liajn flugilojn: bona maŝinetol Poste 
li enrigardis la kajuton kaj tie trovis ... tri- 
jartnn knabineton. — Pasaĝero! Tiamaniere 
la unun flugo de Kostja pasis en ne tre heroa 
societo: la infano dum la tula vojo ploris kaj 
la patrino dormis. Tio tedis Kostjan.

En Irkuck Kostja longtempe ĵetiĝadis seno- 
kupe. Duni tri semajnoj li tra kaj trairis la 
tutan urbon, poste iris en la suburbojn, man- 
ĝis en manĝejoj kaj vespere, sur la bordo de 
Angara, dancis kun jakutaj kaj burjataj kna- 
binoj. Pro senokupeco kaj enuo li komencis 
legi. Je lia malfeliĉo, en liajn manojn venis 
Martin Eden de Jack London.

Tiun diablan libron Kostja tralegis en unu 
nokto, kaj malene li decidis, ke tian libron 
ankaŭ li povas skribi pri si mem.

Ne malmultfoje li elfumis sian pipon, kaj 
amason da papero li skribis plena. Poste li 
prenis tukon, enmetis cion skribitan, ligis 
sur ĝi nodon kaj la tuton portis al la redak-

Luhoristo. Akvaforto.
Pdf Varsanyi. Budapest, 1936.

tejo. Oni diris al li, kc li revenu post du se- 
majnoj. Tiun tempon li pasigis trankvile, kiel 
homo farinta sian laboron kaj atendanta la 
rekompencon.

Post du semajnoj li iris en la redaktejon, 
memfide li suprenpuŝis la ŝtuparon. Silente li 
aŭskultis Cion, kion al li diris la okulvitra 
sinjoro, poste li prenis sian pipon el la buŝo 
kaj demandis:

— Kie estas la for,no?
Poste li longe staradis sur lu strato, Kona- 

laj knabinoj preteriris, alparolis lin. Li ne 
respondis. Silente li staris kuj rigardis mal- 
proksimen. La printempa vento klakigis fla- 
van gazetpaperon, kaj de liu lin alrigardis 
konata vizaĝo. Li alproksimigis, elglatigis la 
gazeton. Jes, jen la portreto de Vaska llan!

Cu oni jam presigas en la gazetoj la por- 
tretojn de famaj banditoj? Kostja ridetis.

Li legis Ia subskribon. Vaskja Hanov, plej 
bona fandomajslro de la fandejo numero 
sep.

Li ne volis kredi. Vaskja — fama fando- 
majslro! Ĉi tie devas esti ia eraro.

Por Kostja Lobus ne ekzistis malprok- 
simo. la kolosa lando ŝajnis al li malgranda 
kiel poŝtuko. Ne multe li cerbumis, li suriris 
trajnon por serĉi la fandejon numero sep.

Li ĝin elserĉis, kaj li trovis Vaskjan llan.
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Kostja staris en malpura jako ĉe la fan- 
dujo, kaj rigardis, kiel direktas la laboron 
Vaskja llan, la fama fandomajstro. La rugaj 
flamoj respeguligis sur la vizaĝo de Vaskja, 
lia asbesta ĉapo fumis, kaj la stango brilis 
en lia mano kiei kavalira glavo. Kaj ĉiu obeis 
al Vaskja Han: kaj la fandforno, kaj la bel- 
popcrsonaro, kiu haste plenumis liajn mai- 
longajn ordonojn. Eĉ la fajrorivero, subite 
fluanta el la fandujo, jen, komencis al li obei 
kaj obeeme kuris en la formilon, kvazaŭ gi 
estus iui fandita fero sed pacema lakto.

Ankaŭ Kostja Lobas povus ja esti fama 
ministo aŭ forĝisto. Kial do li ne estas tia7 
Nun jam malfrue. Kostja estas senpacienca. 
Li eĉ ne aliris Vaskjan Han, ŝtele elilanku- 
mis en la fandejo, suriris trajnon kaj forve- 
turis. Kien? Li mem ne sciis. Kien la nazo 
montris. Al la fino de la mondo.

— Kion vi scias? oni demandis lin en la 
oficejo, kien li iris sin anonci por arkta 
laboro.

— Ĉion, — li respondis fiere.
Sed oni diris al li, ke Cio estas tiom, kiom 

nenio, kaj oni proponis al li, ke li iru labori 
sur Ia tundro.

— Sur la tundro? — kaj li ridetis amare. 
Kio do? Egale. Ni iru al Ia tundro.

2.
Stranga torporo lin ekregis. Nun jam pri 

nenio li revis, nenion li volis, nenion li es- 
pcris.

Ĉiel egale, ĉiel egale, li pensis kaj ekiris la 
longan vojon — nur por esli kiel eble plej 
malproksime de la homoj.

Indiferente li rigardis, kiel pretertiriĝas 
antaŭ li lu bluaj bordoj de .Tenisoj.

Tiel li atingis la maron, sed ankaŭ la maro 
lin ne surprizis, nek interesis. Enue li rigar- 
dis, kiel frapiĝas al la bordo la malvarma, 
blueta akvo. Kiom lio lin koncernas, li ne 
estas ja maristo.

Poste sur profunda rivero ili navigis en la 
fundo de Tajmir. Ili navigis, ĝis sur la rivero 
aperis glacio. Oni diris nl Kostja, ke li povas 
pluveturi per nordaj cervoj.

— Egale, li diris pigre.*

1 malvigle, maldiligente, mallaboreme.

Li aliĝis al grupo kaj veturis kun tiu, nun 
jam per sledo tirata de nordaj cervoj.

Egale, li flustris, kiam ii kuŝiĝis dormi, 
egale, li diris, kiam ili ekveturis matene.

Ĉe la falo de la unua neĝo li atingis la sta- 
cion. Kostja opiniis, ke li trovos ne malgran- 
dan vilaĝon, kun granda butiko, liaspeca 
vilaĝa ĉiovendejo en lti mezo, sed li vidis nur 
izole starantan lignodomon, sur kies teg- 
menlo, anstataŭ kameno, estis bareloj.

— Des pli bone, — li pensis, kaj nun li 
ridetis unuafoje dum la luta vojo.

La gvidanto de la kolonio, barba hometo, 
salutis lin kun maltrankvilaj okuloj.

Treege mi ĝojas. Tre-ege, — - li diris al 
Kostja kaj etendis sian ŝvitan manon.

Ili iris al la domo laŭ la bordo. Tie knj tie 
ĉi kuŝis kestoj, bareloj kaj sakoj. E) la sakoj 
inundis stranga odoro.

— Putro, rimarkis Kostja indiferente kaj 
la gvidanto jetis al li rapidan rigardon.

La putradon baldaŭ- antataŭis hund- 
odoro. Hundodoro estis en la butiko, en la 
tenejo kaj en la kabano.

— Malbonodoras. diris Kostja, kaj la 
gvidanto ekridis. En la varmega kabano jam 
atendis lin metita tablo. Tie giris la edzino

Virinoj. Lignogravuro. Pal Varsdnyi. Bpcst, 1918.



de la gvidanto, plenforma sinjorino, 'I nisi ja 
Pavlovna. Envenis lgnatjiĉ. la malserena, 
silentema radiisto. Li sidiĝis, ekkubutis sur 
la tablon kaj gapis en sian teleron.

— Cu vi trinkas? demandis Kostjan la 
gvidanto de la kolonio, kaj. ne atendante 
respondon, li verŝis brandon en glason. La 
glaso tuj igis blukolora.

— Eĉ la norda cervo trinkas, respondis, ans- 
tntaŭ Kostja, la radiisto, kaj ĉiuj kuntintigis 
la glasojn. Kostja sentis, ke la gvidanlo atente 
rigardas, kiel li trinkas, kaj kiam la mulple- 
nan glason li remetis sur la tablon, la gvi- 
danlo aprobe kapbalancis.

— Cu por ordenoj vi venis ĉi tien? — li 
demandis Kostjan.

Kostja ne komprenis lin. kaj la gvidanto 
ekridis:

— Nii, ordenojn oni ne disdonadas ĉi lie. 
Eĉ ne esperu tion! Junlaborislo, ĉu ne?

Kostja sentis, ke la gvidanto de la kolonio 
plue esploras lin.

— Diablo prenu! — li pensis, rce tintante 
per la glaso. Se li ĉikanos min. mi lin batos.

Cetere, ili inleramikiĝis ĝis la vespero. 
Abunde ili trinkis. Tilion Pelroviĉ, ia gvi- 
danto (lia edzino lin nomis Tisa), senĉese 
parolis, lgnatjiĉ senĉese manĝis, kaj Taisija 
Pavlovna ege suspiradis: ha, ĉu tio ĉi estas 
do vivo? Nek teatro, nek kudristino! Kiam 
Tisa estis prezidanto-de la Tjumena sovjeto... 
— kaj dume sub la tablo ŝi pusadis la genuojn 
de Kostja. Li fortiris sin. Ŝajnis al li, ke tiu 
fiera, amara sinjorino estas ege hundodora.

Tri lagojn daŭris la festeno je la ĝojo de 
la alveno de Kostja. En la kvara tago Kostja 
eliris sur la straton, kaj vidis,, ke la tuta 
mondo .ŝanĝiĝis.

Cio estis blanka ĉirkaŭe. La bordo, la kes- 
toj, la sakoj — ĉio malaperis sub la neĝo. 
Kostja retrorigardis al la dometo, sed tiu 
preskaŭ malaperis. De ekstere estis videblaj 
sole la anteno, la flagelo kaj la bareloj, du 
por la fumo, du por aerumado. Kaj liam 
Kostja rekonis konsterniĝo, ke ĉi lie li estas 
por eterne entombigita sub la neĝo. Cu li 
timigis? Li mem ne sciis. Li ĉirkaŭrigardis 
kaj murmuris: — Eh. ĉiel egale!

Li lokis sin en eta kamero apud Ia tenejo. 
El enuo li decidis, ke li riparos sian loĝejon. 
Li purigis la kamereton, deskrapis de la 

muroj la ŝimon, lavis la plankon, sed la hund- 
odoron li ne povis ekstermi. (Cetere, li bal- 
daŭ alkutimiĝis, jam eĉ ne rimarkis ĝin.) 
Poste li ĉarpentis por si tablon, seĝojn, lig- 
nan lampotenilon. Kion oni devus ankoraŭ 
fari? _ li pensis. Li decidis, kc li nepre bczo- 
nas lulseĝon. Li faris la lulseĝon, tre zorgeme, 
kaj ĝin kovris per cerva ledo. Ln lulseĝo 
ekplaĉis al Taisija Pavlovna, sekve li sen- 
hezite ĝin donacis al ŝi. Ĉar pro kio propre 
li bezonas lulseĝon? Posle ii fiksis, anstataŭ 
lankovrilo, grizan lukon sur la muron, kaj 
sur ĝi pendigis sian armilon kaj la tranĉilojn. 
Kaj kion ankoraŭ? Cu la fotojn? Ne! Kostja 
ne havis fotojn, ĉar li havis nek parencon, 
nek amikon, nek konaton.

Longe kaj Ire diligente Ii okupiĝis pri sia 
loĝejo. Sed subile lin eklimigis la penso, 
kian sencon havas ĉio ĉi? „Vi. Kostja, ne 
volas ja morii ĉi tie.“ Kaj nun li forjetis sian 
martelon, jam ne batante en la muron la 
tenilon de la zorge farita breto.

Bee ĉio iĝis leda. Li ne sciis, kion komenci, 
kien sin loki. Venis en lian kapon, ke li spor- 
tos. Li komencis ŝpini gimnastikan ringon el 
snuroj, longe kaj obstine ĝin ŝpinis, kaj kiam 
fine li ĝin pretigis kaj fiksis sur la plafono, 
li jam enuis pri ĝi.

Sur iu brelo de la kolonio hazarde li trovis 
fotografilon. Li komencis pri ĝi okupiĝi, kaj 
longe pri ĝi okupiĝis, sed kiam li jam lernis 
fotografi, komenciĝis la arkta nokto, kaj kun 
ĝi ĉesis la fotografado, kaj kiam la arkia 
nokto finiĝis, li jam forgesis pri la fotogra- 
fudo kaj Ia fotografilo kuŝis pace en la 
angulo. Polvo kovris ankaŭ la pafilojn; eĉ 
unufoje li ne uzis la skio-latojn, ankaŭ liuj 
estis netuŝalaj, kaj la libroj amase kuŝis en 
la angulo, neloĝataj de Kostja.

En la kolonio la vivo pasis egalmaniere, 
senkonsidere de liaj deziroj kaj sopiroj, 
kostja devis nur adaptiĝi al la vivordo kaj 
klopodi, ke li vivu sen zorgo kaj pretendo.. . 
Kaj tion li faris. Tage li okupiĝis pri la kestoj 
en la tenejo, la vespero apartenis al la kart- 
ludo kaj drinko.

Kostja jam sciis, ke lgnatjiĉ trinkas si- 
lente. kaj ju pli mulle li trinkas, des pli li 
malserenigas, ĝis fine li ekkrias: „vi ĉiuj 
estas friponoj, jes, ĉiujj- _ kio siRnifas la 
lastan limon de la drinko de lgnatjiĉ. Kaj
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Tila iĝas dum ln drinko pli kaj pli parolema, 
kaj komencas ekspliki, ke lin, kiam li estis la 
prezidanto de la Tjumena sovjeto, ĉiu res- 
peklis kaj limis, sed poste oni lin deklaris 
dekstrulo kaj elĵetis, ..Kiel iu ĉifonon, jes. 
kiel Ia putran ĉifonon" — kaj li ekplorus. 
Kaj lio lignifas, kc plenumiĝis ankaŭ lu 
mezuro de Tisa. Nti. kaj Taisija Pavlovna: 
ŝi komencas ridegante premadi In genuojn de 
Kostja, poste ardspire si premas sin al Kostja 

por interkisi, kuj tio signifas, siavice, ŝian 
mezuron, ĉar liam vekiĝas la ebria Tisa, 
komencas interbati kim Kostja kaj Kostja 
ekbatas la tablon per la pugno... kaj jen 
estas la mezuro de Kostja, ĉar post tio li 
trovas sin sur sia kuŝejo en Iu kamereto kaj 
ploras per ebriaj larmoj kaj sakras kaj mai- 
ben.as sin kaj sian sensukcesan, elrcliĝintan 
vivon.

Kaj la postan tagon ili denove kunvenas 
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ĉiuj por kartludo kaj drinko, kaj rekomen- 
cigas la tuto.

Kelkfoje njenecoj venis al la kolonio kaj 
alportis felojn. Iliaj cervoj kuŝigis ĉirkaŭ la 
domo. Tiam la vivo vigliĝis. Kostja observis 
tiujn hontojn kun granda intereso.

— Sovaĝuloj, kanibaloj! — kriadis Tisa 
malestime. Nu, kion vi alportis?

Tiuj salutis respekteme kaj nomis lin ko- 
mercisto; fakte, li similis al komercisto. Iel 
pli aŭtoritata li farigis subite, oni povus diri, 
majesta. Rapide li elŝiris la felojn el iliaj 
manoj, esploris ilin, poste senprizorga ĵetis 
ilin sur la breton. — Oj. oji — li kriis al la 
njenecoj. — Oj, oj! Malbona felo! Kion do 
ini donu al vi? Jen, prenu! — kaj li premis 
en la manon de la njenco sapon, rozkolorajn 
zonojn, ĉion ajn, kio tralis en lian manon. 
La njeneco grumblis, ne volis forporti la 
aĵojn nebezonatajn.

Tisa koleris.
— Prenu, prenu, portu, kion oni donas.., 

ĉar male nti donos nenion.
Kaj la njenecoj forportis la ajojn. Ili for- 

portis tiujn kolere, inter furizozaj rigardoj, 
sed tio nur gajigis Tison.

Knj se ilia grumblo iĝis minaca, Tisa pal- 
pebrumante al Kostja, elportis la bluan bot- 
elon. Li regalis la grumblanton per glaso da 
fajra trinkajo, kaj la njeneco ebriiĝis en kel- 
kaj minutoj. Knj Kostja ridis, kaj rigardis, 
kiel Ia ebriulo ŝanceligadas, kiel li rampas 
mane-piede kaj kantas ebriajn kantojn.

Kelkfoje la njenecoj restis tie tri-kvar 
tagojn. Taisija Pavlovna ne enlasis ilin en Ia 
ĉambrojn, ŝi kriegis, ke ili estas pedikaj, 
malbonodoraj, kaj ŝi lokis la gastojn por la 
nokto en kavo apud la hundejo. Tie ili dor- 
mis tremante de malvarmo. „Kio, — pensis 
Kostja — jen do la arkto? Malbenita regiono! 
Kial. pro la diablo, mi venis ĉi tien?"

Kelkfoje Tisa forvojaĝis por kelkaj tagoj 
sur la tundron pro oficiala afero, kaj liam, 
en la nokto, mallaŭta frapo aŭdigis sur la 
pordo de Kostja. Taisija Pavlovna venis ŝtele 
al lia lito. La virino havis odoron de 'svito 
kaj acida paslo, kaj Kostja abomenis Ŝiajn 
malsekajn lipojn, ŝvitan dorson, kaptemajn, 
malsatajn manojn. Kaj ĉiufoje, kiam li 
akompanis ŝin ĝis la pordo, Ii diris malĝoje:

—Ne venu alifoje. Mi ne volas.
Sed la virino nur ridis anstataŭ respondo, 

kaj en la sekva nokto aperis denove. Kostja 
eslis malforta ŝin eljeti. Li abomenis sin 
mem, kaj, kiam ŝi foriris, li longe kuŝis 
kaŝanta sian vizagon inter la kusenojn; ŝajnis 
al li, ke la kusenoj ruĝigas anstataŭ li.

Foje li tamen en enlasis Tuisijan Pavlova. 
La virino longe frapetadis, vokadis, kaj fine 
foriris plorante. Kiam li ekaŭdis ŝian ploron, 
li kunpremis lu dentojn. Poste li ekkompatis 
ŝin.

— Kial do mi ofendis ŝin? — li pensis. 
Kompatinda virino, neniu ŝin kunsentas. Kaj 
eble ŝi vere min amas?

Li ekscitiĝis, fartis malagrable, kaj kons- 
tante sonis en liaj oreloj la plorego de la 
ofendita virino. Li starigis, kaj silente iris 
al ŝia ĉambro. Neniun li trovis. Li ektimis: 
ĉu eble ŝi ne elkuris nokte al Ia tundro en 
sia malgojo?

Ekscitite ii staris kaj aŭskultis: malgaje 
grincis la tegmento, ploris la vento post la 
fenestroj. Subite ŝajnis, ko li aŭdas ridegon. 
Oni ridegis en la ĉambro de Ignatjiĉ. Li re- 
konis Ia plenan ridegon de Taisija ... Kaj 
tiam li ekridis, laŭte. Li eliris sur la straton, 
sen ĉapo en Ia vento, knj ridis, ridegis.

3.

De tiam Kostja tute ne eliris plu el sia 
ĉambro. Dum tagoj li kuŝis sur la lito kaj 
rigardis la plafonon.

— Kial do vi vivas sur la tero. Kostja? — 
li demandis sin laŭte, kaj el la angulo la 
grincoj respondis: „senutiiiile, senuliiiilel".

Senutile?
Jes, senutile. Cia ekzisto havas sian sencon: 

ci tiu kuŝejo ekzistas, por ke mi dormu sur 
gi, ne ĝia peko estas, ke sur ĝi dormas pigra 
bubo, ĝi mem ja honeste plenumas sian 
devon. La hundo tiras la sledon, Ignatjiĉ 
radias lage Iri fojojn, ankaŭ Taisija scias 
sian laboron: ŝi faras la manĝaĵojn, sed vi. 
Kostja, kion faras vi?

La vivo ja havas ankaŭ pli allan celon — 
li pensis, sin rulante sur la kuŝejo. Manĝi 
kaj trinki ne eslas ĉio. Ekzislas aferoj, por 
kiuj la homoj, se necese, iras en la morton 
tiel, kici en nuptofestenon.
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Poemoj de Sandor Petoli
El la hungara: K. Kalocsay

1'HI SANGAJ TAGOJ SONĜAS Ml...
Pri sungoj togoj sonĝas mi. 
De kiuj luto mond' pereos. 
Kaj kiuj sur lu mond-ruin' 
Ln novan mondon glore kreos.

Se sonus jam, se sonus jam 
Trumpeto kria de balalo!
Atendus mi, atendas rni 
Senpacienco je Psignalo.

Se sonos ĝi, mi ĵetos min
Al scl'ĉevnta ĝojckzalte, 
En vicojn de 1'bravula grup’
Mi cngalopos fiersalte.

Se oni tranĉos min ĉe brust’.
Jam estos iu, kiu mne 
Bandaĝos mian vundon, kaj 
Refandos tiun kisbrilzamc.

Se mi kaptiĝos, estos jam. 
Kiu al ln tenebroj ĉelaj 
Alportos por mi lumon per 
Okuloj siaj aurorslelaj.

Se mortos mi, se mortos mi.
Sur eŝafodo aŭ per sabro. 
Jam estos iu, kies larm’ 
La sangon lavos de Fkadavro.

MIA PLEJ BELA POEMO

Poemojn multajn mi jam verkis. 
Kaj no Ĉiu estas bagatela, 
Sed, kiu gloron por mi gajnos. 
Nur sekvos la pocm’ plej bela.

Ĝi sekvos, se patrujo mia 
Rezistos al Vion’ per forto,
Kaj en cent korojn mi per pinto 
De mia glavo skribos: morto!

SUR FERVOJO

En mezo de plczuro-mnro 
Baniĝas ia anim’ sintrcmpe!
Nur birdoj flugis ĝis Ĉi-tempe, 
Nuu flugas u nkan lu homaro!

Hoj. nia penso sag rapida,
Ni ja ekiris post vi tarde.
Sed la ĉevalon spronu arde. 
Devancos vin ĉi kur' senbridaI

Rivero, monto, arbo, muro,
Kaj kiu scias, klo plua.
Aperas, solvas sin, disflua, 
Kiel figuro de nebulo.

Klopodas eĉ la sun’ kunkuri,
Kici freneza vizia nto,
Kredanta, ke diabla bando
Lin persekutas por torturi.

— Ankaŭ nii irtis! — li kriis sultleviĝanle. 
— Montru al mi la vojon, kaj mi iros.

Montru? Cu vi estas nur tiel lerta? Trovu 
ĝin mem!

Tiamaniere li kverelis kun si mem, ĝis li 
ekdormis iaeiĝinle. Liaj sonĝoj eslis teruraj. 
Malvarma ŝvito lin kovris, kaj longe daŭris, 
ĝis Ii vekiĝinta rekonis, kie li estas kaj kio 
ni li estas.

Pli kaj pli ofte li havis alakojn de melan- 
kolio. Li sentis, ke de tiu flanko lin ĉirkaŭas 
glua, peza mallumo. Per tremantaj manoj li 
ekbruligis In lampon, sed la ombroj ne for* 
pasis e! lia ĉambro kaj minace sin tenis en 

la anguloj. Kaj Kostja pensis, ke la nokto 
neniam finiĝos, la sunradio neniam ekbrilos 
en tiu malbenita kavo; la nego, kiu premas 
ilian kabanon, neniam degelos; Kostja devos 
lie vivi eterne, en In nordn nebulo, cntom- 
bigite de neĝblovoj. Tiani lin ekregis granda 
(imo. Li boris sian kapon en la kusenojn, li 
kriis, kriegis. Poste li hontis pro In larmoj. 
Li rekonis, ke tio estas la arkta psikozo, 
anima stalo. Sed kontraŭ ĝi li sciis, solan 
kuracilon: ln alkoholon.

Kostja tiuvespere ebriiĝis. Sed ankaŭ ebrie 
li ne trovis trankvilon. Arde li malamis sin 
mem kaj sian ebrion, li volus jeti tiun kor-
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Ĝi kuris, kuris — vami peno! 
Postrestis, fulis, Incitinto, 
Al okcidenta monto-pinto. 
Ruge de honto kaj ĉagreno.

Knj ni ankoraŭ flugus, flugas. 
Sen halto, sen plej ela laco. 
Nin eble ĉi musia Iru Ispaco 
Al la alia momi’ kondukas.

Fervojojn cent knj mil plu metu, • 
Konstruu, faru plej intense!
lii la tutan mondon dense. 
Kici la korpon vejnoj, relui

Jen estus vejnoj de lu mondo!
En ili civilizo ŝvelas.
Tra ili flui pulso pelas
I.a sukojn de la vivo-fonlo!

Kial pli multe vi ĝis nun do 
Ne faris? Mankis fero forĝi?
Disrompu Ĉiujn ĉenojn — por ĝi 
Vi havos feron en abundo!

AL ARBOJ FLI STRAS TRISTA 

VENI' Al TUNA...

Petoli

Al arboj flustras trista veni’ aŭtuna 
Oni ne aŭdas, kion per zumspiro
Al iii ĝi rakontas; sian kapon 
La arboj reve skuas je la diro.
En posttagmeza tempo mi komforte 
Sternigis sur hi sofo de 1’ĉambreto... 
Kun sia kap’ sur mia brusto dormas 
L;i edzine!’ profunde, en kvieto.

En unu mia man' la bruslmonleto 
De 1’dolĉa dormantino milde ondas. 
Lalia nian’ prcĝtibron mian temis: 
Pri la liberbataloj ĝi rakontus.
Tra la animo kuras ties ĉiu 
Litero fajre kiel In kometo .. .
Kun sia kap' sur mia brusto dormas 
La edzinel’ profunde, en kvieto.

Vin oro logas, vipo pelas lukti 
Por In tiranoj, ho popolo sklava. 
Nur ekridetas In Liber , kaj marŝas 
Jam lu adeptoj ni balalo prava, 
Kaj prenas, kiel de knabino florojn, 
Vundon kuj morton kun volonta preto .. . 
Kun Sin kap’ sur min brusto dormas 
La edzinel’ profunde, en kvieto.

Kiom da knraj vivoj jani forfalis 
Por vi. Libero! Kaj, ĉu eslis fruktoj? 
Ja estos, se ne estis! La triumfo 
Estos la vin en In lastaj luktoj!
Kaj ankaŭ venĝos vi mortintojn viajn: 
Terura estos tiu venĝ-impelo . . .
Kun sin kap’ sur min brusto dormas 
La edzinel' profunde, en kvieto.

Min preterŝvebas sanga panoramo, 
La aperaĵoj de lu temp' venonta. 
La malamikoj de 1’Libero dronos 
En Infi’ de sia propra sango honta. 
Tra mia kapo fulmoj ckzigzngas, 
Kor-bato min eslas ĉieltondrcto.
Kun siu kap’ sur mia brusto dormas 
La edzinel’ profunde, en kvieto.

pon eksteren sur la glacion, forjeti tiun obs- 
ktiran kapon, kaj meti ia kolon sub tran- 
ĉilon.

Pli kaj pli ofte aperis penBoj de sinmortigo. 
..Prefere morti, ol vivi tiamaniere" — li 

pensis. ..Kial vi vivus?
„Sed kial vi mortus?"
..La morto ne havas motivon, la homoj 

simple mortas. Ili malaperas de la tero, kiel 
la neĝo printempe."

„Vi mensogas. Kostja! Ankaŭ morti havas 
sencon. Sed kian sencon havas via vivo? Oni 
demandos: kion Kostja Lobns faris en sin 

vivo? Li deziris gloron — li ne atingis ĝin. 
Li serĉis oron, li ne trovis ĝin. Li ludis pre- 
ferancon kun lu fripono Tisa kaj drinkis. 
Tio ne provas pravigi lian vivon."

„EI tio do sekvas, ke mi devas morti."
..Kaj kian sencon havus via morto? Li 

mortis pro lio, ke li ne sciis vivi. lla, ne bone 
oni vin memoros, Kostja Lobos. Cu oni me- 
moros? Kiu memoros? Plej aflikte estas 
ĝuste, ke neniu min memoros. Mi estas soleca 
homo sur tiu ĉi tero. Perlamottenila tranĉilo.

Kaj tiam li sentis doloran kompaton pri si 
mem. Li domaĝis ankaŭ sian korpon, sian
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VINTRA mondo

lu mortigis sin, pro tio 
Atigis He] Ja vetero. 
Blovegus vento, dancas Militu 

Barbirbutikoj la telero. 
Nun kie estas fa feliĉo?
En ĉambr' afabla, vanuu niĉo.

Taglaboristo knj ledzino 
Brullignojn ŝtipojn linkas, segas, 
Dum la infan' en kruda vindo 
Kun la ventego velkricgas.
Nun kie estas feliĉo?
En ĉambr afabla, varma niĉo.

Grandpaŝe tien knj ĉi tien 
Soldato marŝas sur posteno, 
Knj li nombrada; siajn paŝojn. 
Ja kion fari en ĉagreno? 
Nun kie estas la feliĉo?
En ĉambr’ afabla, varma niĉo.

En eluzitaj vestoj iras 
La flikdrutisto longakruru, 
De frosto fluus liuj larmoj, 
La naz' estas puprik' matura. 
Nun kie estas la feliĉo?
En ĉambr’ afabla, varma niĉo.

Dum de vilaĝo al vilaĝo
Aktor’ migranta vojaĝadas.
Li ja ne havas vestojn varmajn. 
Sed malgraŭ lio li malsatas. 
Nun kie estas la feliĉo?
En ĉambr' afabla, varma niĉo.

Kaj Ia cigan’?... Sub tendcifonn 
Nun dentoklakis li sen ĉeso; 
Frapetas vento kaj enirus 
Ne atendante je permeso.
Nun kie eslas la feliĉo?
En ĉambr' afabla, varmo niĉo.

Iu mortigis sin, pro tio 
Aĉiĝis tiel la vetero.
Blovegas vento, dancus antaŭ 
Ilarbirbutikoj la telero.
Nun kie estas la feliĉo?
En cambr afabla, varma niĉo.

MI RIGARDAS TRA FENESTRO...

Mi rigardas tra fenestro
Al la Birni’,
La rigardo reve haltas 
Sur soldai'.
Ce 1’mantelo ligna tien,
Tien ĉi,
Digne kiel eta reĝo
Marŝas li.

Ankaŭ min ja ravis tia 
Promenad',
Ankaŭ mi mem eslis lia
Kamarud',
Mi briligis ĉe flnv-nigra 
Parappi’
Mian klingon de potenca
Bajoneta

malkvietan kapon, kaj jam ne pensis pri tio, 
ke li faros pri ĝi finon, kvankam li ne sciis, 
kien li ĝin metu, ke li trovu trankvilon kaj 
azilon.

Foje li rekonis konsterne, ke li pereos: „aŭ 
mi dtinkigos min molla, aŭ mi freneziĝos". 
Kaj li teruriĝis. Li ne trovis sian lokon en 
la ĉambro; Kuri! Kuri! Kuri, forkuri ile tie, 
cl liti nebulo, de tiuj homoj, de (iu tuta scn- 
senca vivo.

Li prenis la kalendaron: kiom da tagoj 
ankoraŭ realas? Goje li deŝiris In foliojn. 
Aŭgusto, septembro, oktobro. novembro, tice* 

embro — pasis, pasis, pasis... Kiom anko- 
raŭ realas? Kioma hodiaŭ? Malbenita eterna 
nokto,.. Sed ĝi baldaŭ finiĝos. Li forve- 
turos. Punkto.

Kaj liam, subite, la penso, ke lia kalvario 
baldaŭ finiĝos, lin malpezigis. Pli ofte li 
eliris al la tundro. Multfoje li staris sur supro 
de monteto kaj maltrankvile, senpacience 
rigardis al la oriento. Kiel infano li ekĝojis 
pri ia unua griza sunradio. — Ne foriru! — 
li kriis laŭte, sed la suno malaperis. Apenaŭ 
ĝi eslis kun li iri minutojn.

Li volus rapidigi la printempon, ĉie li ser-
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Mi ŝvitcgis sub bovida 

Glorii Icd',
Pompis Ĉu nna soldatsuo 
Sur picti’.
Mi kriadis teruregajn 
„Halt, wcr dai"
Kaj purigis kazernkorton 

Per bula'.

Ho heron kariero,
Perlu viv'.
Uoni't mi finis pri ĉi gloro 

Kaj cdif'.
De lu kup' la kvcrkokronon 

Metia for.
La pafilon, balailon 

Jetis for.

Nu. sed min jn punis Dio, 

Punis tro,
ĉar mi ĉesis vivi vivon
De hero':
Jen, mi iĝis nur poeto —
Kia fal*1
Tie mi jam estus eble 

Kaporal'.

ĈIFONAJ BRAVULOJ
Mi povus miajn versojn vesti 
Per bela rim-kttj ritmo-meto. 
Kiel konvenas vizitadi 
Salonojn de Ia societo.

Ideoj miaj, tamen, estas
Ne dandoj, kc. por distraj vnnoj 

Vivante, ili vizitadu
Kun kap’ frizita, gantaj manoj.

Kanon’ ne tondras, glav' ne tintas. 

La rttslo-dormo ilin tegas.
Sed dauras lukt'... anstataŭ ili 

Nun la ideoj ha lu legas.

Batalus ankaŭ mi, havante 
Batalionon sub komando.
Poemojn mi komandas, eslas 
Bravulo ĉiu mia kanto.

Ĉifona trupo, sed kuraĝa,
Kun brava skermo, bravn hako. 

Kaj ln soldaton ja ornamas
Kuroĝo lia, ne la juko.

Mi ne demandas, ĉu 1'poemoj 

Transvivos min post min morto. 
Se ili devas fali lukte.
Nu, ilin Irafu do ĉi sorto.

Eĉ linm sankta libro estos,
Kiu ideojn miajn fermis:
Tombejo de herooj, kiuj
Por la Liber' ĝismorte skermis.

ĉis ĝiajn signojn, (loje li observis, ke novaj 
kaj novaj fendoj estiĝas en la glacio, ĝoje li 
rimarkis, ke la neĝo sedimentigas kaj nigri- 
ĝas. La unua ondo de varmo preskaŭ dege- 
ligis la neĝon, kuj sur la montetoj aperis 
nigraj makuloj el sub Ja neĝo. Tiuj eslis la 
unuaj termakuloj. kiujn li vidis de naŭ mo- 
natoj. La tero estis kovrata de bruna musko, 
sed al Kostja ĝi ŝajnis pli bela, ol la stepo 
apud Volgo. Longe li staris kun klinita kapo 
super la eta tersurfaco kaj soife enspiris la 
odoron de la lero, la plej admirindan odoron 
de la mondo.

Poste alvenis la somero, alvenis kaj pasis 
augusto. Venis septembro. Nun taglonge 
Kostja staris sur la alta bordo de la rivero 
kaj atendis la karavanon. Sed la karavano 
ne alvenis.

Ignatjiĉ alportis ekscitajn informojn.
— Ne venos karavano — li konstatis. — 

La golfon de Vilkickij kovras glacio. Ce 
Karsk eslas glacio. La karavano apenaŭ atin- 
gis la enfluejon rle Pjasina. (iis ni ĝi ne povas 
veni. — Kaj, sorbante teon el la aluminia 
taso, li demandis al Tisa trankvile: — Kion 
tti faros, ĉefo?

— Venos la morto, kaj ni mortos —‘ res- 
pondis tiu ridante. Kostja jetis la kuleron 
sur la tablon kaj eliris sur la bordon.

Fine klarigis definitive, ke karavano vere 
ne venos. Tisa kun malica ĝojo komunikis 
tion al Kostja,

— Ankoraŭ unufoje vi travintros ĉe ni, 
[Constantin Ivanie. Do ne maltrankvilu, — li 
ridegis.

— Nu, mi do travintros! — respondis 
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Kostja inter la dentoj, kaj subite aperis antaŭ 
liuj okuloj Ia vintro, la noktaj tentoj, la grin- 
coj cl la angulo. Li volus kriegi kaj grincigi 
la dentojn, sed li bridis sin. „Mi ne faru 
ĝojon al Tisa."

Ce la tablo legis plumba silento tiun tagon. 
Taisija Pavlovra kolere jetadis la telerojn, sur 
la tablon, lgnatjiĉ estis malafabla, Kostja 
malserene .batadis la teleron per la forko. 
Sole Tisa ridetis ial.

— Pri kio vi ĝojas? alkriis lin Kostja.
— Cai mi do ploru ' Mi ne estas maljunu- 

lino, mi scias kontraŭrigardi la malfacilaĵojn.
— Cu ni sendu radio-informon? — deman- 

dis lgnatjiĉ.
— Pri kio?
— Nu jen, pri nia malfacila stato. Vi mem 

scias ...
— Kaj ĉu vi opinius, ke tiuj tie supre ne 

scias, kc ni restis sen kompenso? Ne! Ni ne 
sendos radio-informon. La superaj instancoj 
ne ainas ricevi afliktajn radio-informojn.

— Kaj kion ni manĝos?
— Ni manĝos, kion vi kunskrapos por ni 

— respondis Tisa mallonge. — En la tenejo 
ankoraŭ estas sufiĉe. Iel ni tranaĝos.

— Kaj la tundro? — demandis Kostja 
malhele.

— La tundro malsatos. Tion ini ne neas. 
Sed ne mi estas ties kaŭzo. Ne rni — klarigis 
Tisa ankaŭ per la manoj. — Sed pri la 
tundro, kara Kostja, ne estu maltrankvila. 
Tiujn tie ja nur nuntempe oni nomas njene- 
c.oj, ĝis nun oni nomis ilin samojedoj.*  lii 
manĝos sin mem. Se ili forskrapos de si la 
malpuron kaj grason, ili jam havos kion 
manĝi vintre, .lli ne pereos! — li ridegis 
ĝojante pri sia spritaĵo.

Lia vizaĝo brila de graso estis tiel antipatia 
tiumomente, ke Kostja ne povis sin reteni 
kaj jetis sian teleron al lia kapo. lli inter- 
batiĝis. Taisija kriĉis, kaj sole lgnatjiĉ rigar- 
dis malhele, ne zorgante pri tio, ke sur la 
tero viroj luktas. Li fumis plu sian pipon.

Vespere ili denove drinkis kune, kaj 
Kostja, ebriiginte, fanfaronis, ke li forlasos 
tiun malbenitan lokon knj migros piede sur 
la tundro, kiel iam. kiam li ĉesigis la orser- 
ĉadon. Sed nun li ne estis jam la malnova

• ..Snmojedo" signifas ..sinmnnĝanto".

MIA AMKASTELO
Wllllam Auld

Kastelon mi konstruis iam 
en reva valo inter arboj, 
kuj mian nmon fantazian 
ĉirkaŭis per turetoj garboj.

kaj mi starigis ta ĵaluzon 
por gardi antaŭ la karcero, 
obstine doni nur rifuzon 
al ĉiu peto por libero ...

Sed iel am’ eskapis fuĝo 
el miaj envolvantaj luroj: 
hedero nun rampadas ruge 
sur disfalintaj knslelmuroj.

AMATA MIA, FLEGISTINO
William Auld

Per firmaj fingroj vi glatigas 
ios dolore febran frunton, 
aŭ aliie» vastan vundon 
per milda man' bondage ligus.

Pro I' infinita laborado 
konsumas vin laciĝ' nenicl, 
ĉar freŝan forton liras vi cl 
senfunda puto de kompato.

Dum vi de lii*  tti lito glitas, 
celadas Ciu via cro 
ni ln kuraco de sufero... 
kaj nia amo forgesita*.

Min ne turmentas Ci destino: 
ne esli via viv' senpera. 
Pri vi nii estas ja fiera, 
amala mia, flegistino.

Kostja, kaj ankaŭ ne sciis, kien iri. Trank- 
viliĝinte, li komencis verki poemojn:

Enuo kaj enuo kaj enuo,
La nokto baldaŭ venos, kia terura truo...
— Vi estas ja poeto! — kriis Taisija Pav- 

lovna ekscitite. Mi juras je mia vivo, vi estas 
poeto, Kosĉjo.

Sed la sukceso de Kostja furiozigis Tisan.
— Poeto! — li hurlis. — Li nur ne ricevu 

morgaŭ manĝon, li forviŝigos el la vico de la 
vivantoj. Mi sola estas la poeto ĉi tie. Ce mi 
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Ia lenejo, ĉe mi la viando,, la sukero. Cc mi 
la fanino. Mil Mi sola! En ia tuta tundro. 
Venos ja al mi Ĉiuj. salutos min Ciuj respekte! 
Savu min' — kaj ili salutos per feloj. Per 
peticioj. llulla! Eslos montoj da feloj, arktaj 
vulpoj, lupoj! Bluaj vulpoj, blankaj vulpoj, 
arĝentaj vulpoj... Cio kuŝos antaŭ miaj 
piedoj. Prenu, prenu! Mi havas viandon kaj 
panon. Mi donas, ini estas bona. Mi estas 
forta. Mi estas la sinjoro sur la tundro. Mi 
estas la mastro. Mi estas la potenco, mi estas 
la poelo. Kiam mi eslis prezidanto en Tju- 
men...

Kaj rekomenciĝis la pasintjara leda vivo. 
Tisa estis prava: oni havis kion manĝi. Kiel 
ankaue, ankaŭ nun ĉiam estis grasa manĝo 
sur lu tablo. Kaj se eslis manko pri io, tio 
estis la alkoholo. Ln rezervoj konsumiĝis 
mirinde rapide kaj Tisa nur tiradis la ŝul- 
trojn:

— Multe ni drinkis. Ni eslas bravuloj. 
Agloj,

lli komencis trinki la denaturigitan alko- 
hoion, ili eltrinkis la tutan provizon de ko- 
tonja akvo, kaj ili jam ne havis kion trinki. 
Kaj tiam Ignaljiĉ instruis al Taisija distili 
brandon. Kostja konsterniĝis, ke estas krimo 
malŝpari grenon kaj sukeron por brandfaro 
en malsataj tempoj. Sed Tisa lin alhurlis:

— Drinku, amuziĝu! Ni vivas nur unufoje!
• — kaj Kostja eksilentis.

Sekvis la nomtago de Taisija. Tisa decidis, 
ke li faros grandiozan fustenon kaj alvokis 
gastojn.

— Kaj kion mi donacu por la nomtago? 
— cerbumis Kostja. — Florojn.' Parfumon?

Li sercadis en la butiko sur la bretoj, sed 
nenion trovis: ĉion ili jam fordrinkis. Tiam 
venis en lian kapon, ke en la butiko staras 
nespilita bareleto da brando. Li rulis ĝin en 
la kabanon kaj solene gratulis la festalinon, 
1 aisija Pavlovna kortuŝiĝis per la donaco. 
Tisa melankolie notis eu la ĉeflibron: „ni 
enportis kun Lobas el la butiko la brandha- 
relon, 3 pudoj".

Alvenis ln gastoj: kuracisto kun edzino, 
metiisto de la orienta bordo, grupgvidanto 
kun edzino el Belujij. Komenciĝis la festeno, 
tintis la glasoj. Kostja, kiun dum la tuta 
tempo mordis la diablo de la rivalado, trovis 

inter polva libro-amaso poemvolumon de 
Puŝkin, kaj mm ononcis, ke ii volas deklami.

— Ni pelas, ni petas! — kriis la gastoj.
Provoke, brilokule eklegis Kostja, kaj kon- 

slance rigardis Tismi Sed neniu komprenis 
tiun demonstracion. Laŭte ili aplaŭdis, kiam 
li (inis, In kuracistedzino bisis, kaj taisija 
rekompencis Iii leginton per arda rigardo. Li 
mem kolere jolis Puŝkinon en la angulon kaj 
malbele komencis drinki brandon.

— Friponoj, ĉiuj estas friponoj! — li pen- 
sis imkai! mi estas fripono, perlamoltenila 
trani ilo.

Sanceliĝante li stariĝis de ĉe ln tablo, ren 
versis la glnson, rompis ion, ekpuŝis iun kaj 
ŝanceliĝante iris al la pordo. Eksteren, en la 
neron!

Eslis malvarma, hela, frosta nokto. Sur la 
blua neĝo brilis la radioj de la luno. Sed 
Kostja tion jam vidis ofte, kaj ne miris. 
Sajnis al li, ke la neĝo floras per admirindaj, 
neniam viditaj floroj.

Kostja rigardis al la ĉielo — tie, ĉirkaŭ la 
vera luno, brilis ankaŭ ok aliaj lunoj. Kostja 
estis jam vidinta ankaŭ lion, kaj ne miris. 
Li ne estis filozofo, kial li pensu pri la lunoj. 
Cio estas trompo, lia tuta vivo sukcesis kari- 
kature, kurbe, diablo scias, kiel. Li volis esli 
heroo kaj iĝis fripono.

Li tiriĝis post la pordon kaj silentis. La 
mondon kovris grandega silento. — Tia 
silento ekzislas nur en la nordo. La silento 
de la tundro, forĝita en neĝon. La silento de 
la rivero kovrila per neĝo. La silento de la 
nokto kunformita kun la frosto. La silento de 
la tombo. Sur ĉio bluaj makuloj...

Io tamen rompis tiun silenton. Kostja aŭs- 
kultis: la sonoj ripetiĝis maŝine. Sajnis, ke 
per ia mola objekto oni batadas ian molan 
objekton. Li turniĝis kaj ekvidis, kc longa 
njeneco staras kliniginte, ĉirkaŭ li silente 
saltadas la furioza Tisa, kaj per la vosto de 
arkta vulpo li batas ties kapon kaj vizaĝon. 
La njeneco staris senmove, ne defendis sin 
kontraŭ la batoj, nur liris sian kapon inter 
la ŝultrojn. Kostja vidis, ke liuj ŝultroj Ire- 
mas. kaj ke sur lia vizaĝo malpuraj larmoj 
ruliĝas kaj frostiĝas.

Cirknŭ la du homoj kolektiĝis hundoj 
similaj al lupoj, lli ne bojis, nur rigardis. 



kici unu homo batas al ulian. Kaj al Kostja 
5'1 jnis, ke en iliaj okuloj dancas fajroj. Kaj 
ĉirkaŭ ili ĉio eslis hundodora. Tiu odoro, al 
kiu Kostja jam lule alkuliiniĝis, nun estis 
netolerebla. Kaj netolerebla estis (iu tula 
silenti sceno: la larmoj glaciiĝanta] sur la 
vizaĝo de la njeneco. la batoj de Tisa, la brilo 
de la hund-okuloj, la hundodoro... Kostja 
forsaltis de In pordo kaj per unu salto li estis 
apud Tisa.

— Ĉesu! — li kriis, kaptante ties manon, 
kaj li ne rekonis sian propran voĉon; ĝi eslis 
akra kiel streĉita kordo.

— For! — kriis Tisa, kaj forpuŝis lin.
Kaj tiani Kostja ekstaze elŝiris el lia mano 

la vulpofelon kaj sovaĝe ekbatis la ĉefon, 
batis lian kapon, vizagon, ŝultron. Tisa ek- 
hurlis kaj falis sur la neĝon, kaj tiam Kostja 
lin tretis per siaj botoj... Kaj ĉirkaŭ ili ĉiam 
pli strikta fariĝis ln ringo de la hundolupoj, 
kaj ĉiam pli netolerebla fariĝis la varmega 
hundodoro.

Tiam rekonsciiĝis Kostja. Li sentis, ke 
ankaŭ cl li mem, el liaj manoj inundas tiu 
neeltenebla hundodoro. Li jetis la vulpofelon 
sur ln neĝon, ekpuŝis per la trolo la korpon 
de Tisa, kaj iris en sian loĝejon. Lin sekvis 
la njeneco, obeeme, silente, lli iris en la ka- 
mcron de Kostja. Kostja fermis In pordon, 
ĝin apogis per ligno, kaj peze sidiĝis sur la 
lilo.

La njeneco sidiĝis apud la sojlo kaj scnin- 
terrompe rigardis Kostjan.

— Kio eslas via nomo? — demandis Kostja 
ranke, ĉar ion li devis diri.

La njeneco longe ne respondis, poste mal- 
laŭte diris:

— Japtune ... Vasilij...
— Kial vi silentis, Vasilij? — daŭrigis 

Kostja. -— Kial vi ne instruis lin pri la ordo7 
La njeneco ne respondis.
— Vi estas ja pli forla, Vasilij. Li estas 

malgranda, malforta. Vi estas fortika.
La njeneco longe silentis, skuis la kapon, 

poste diris sen rideto:
— Tamen Ii estas pli forla.
— Cu li?
— La komercisto estas pli forta ol Japtune. 

Cc li la viando, In faruno, la petrolo.
— Vi mensogas! — kritis Kostja, salllevi- 

ĝintc. — Vi estas ia pli forla. Ne lia estas la

lavistino
Karolo Ple

En tiu griza, fetoranta korto 
vi staras kuj vi «relius kiel kordo; 
kuj vi vin klinas al lavlrogo via 
dum tiu Ingvcspcro iddja ...

En firmamento supre estus blua 
kiel ĉi tiu kalsoneto trua
{vi devos kudri ĝint) l u akvo plaŭdas. 
Ie radio ludas (ĉu vi aŭdas?)

De sur mamumoj, ŝlrumptenilaj bukoj, 
korsetoj, bluzoj, blankaj silkaj tukoj 
malĝojon, kiun ili kaj vi bavas, 
per amerika sapo vi forlavas.

'Kuj la la vajo fine iĝas blanka.
Tamen en via kor' malĝojo sanga 
plu nigras. Kaj vi vane malfeliĉas.
Cnr kontraŭ ĝi la sapo ne sufiĉas.

faruno. Via estas la faruno. Por vi ĝin sendis 
la ŝtato. Li estas nur ruĝhara diablo, kiu dis- 
tilas brandon el greno kaj drinkas. — Kaj 
subile li ekmutis. Li rememoris, kc antaŭ 
duonhoro li meni trinkis cl tiu brando. Kio 
do? Li rigardis rekte en la vizaĝon de la 
njeneco kaj hurlis: —• Ankaŭ mi drinkas, 
ankaŭ mi estas fripono. Nu?

Sed Japtune ne moviĝis. Li sidis ĉe la sojlo 
kaj fumis sian pipon. Poste li ekparolis mal- 
laŭle, trankvile, kvazaŭ li kantus aŭ preĝus;

— Tre malbone ... Malsato ... Tre mai* 
bone malsati sur tundro... Ni mortas... Ni 
mortos . .. ĉiuj . . . Nenia kartoĉo, nenia ĉaso. 
Nenia ĉaso, nenia viando. Nenia besto. Nek 
besto, nek faruno, nek teo. Nek leo, nek 
tabako. Ire malĝoja Japtune. Li mem mortos. 
Malsala, tre malsata.

Kaj en lia voĉo ne eslis plendo, nek ĝemo, 
sole rezignacio al Ia sorto, sed tamen liu in- 
difercnlo de la mortonto eslis pti terura ol 
hurlo.

— Milito... — daŭrigis Japtune sian kan- 
ton. — Tisa. .. malbona komercisto. Tre 
malbona. Seii kion fari? Prenis Tisa de Jap- 
tune vulpon, donis ni Japtune nenion, llo, 
ne bone tiel. Tre malbone, lam eslis ĉefo pli 
bona. Estis bona. Nonio estis Leksej Ivanie.
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Legendo pri sankta Zita
Jaroslav Vrchlickg

En la supernuba gloro 
De V ĉielo, sankta Zita, 
Vi apenaŭ rememoras 
Ln miraklon admirindan , 
Kiun spertis vi, servante 
En Ĝenovo, bona urbo, 
Antari jaroj ĉe prefekto.

Ofte en revadon mian 
Falas tonoj de orgeno, 
Kvazaŭ flugo kolombion 
Flirtus ĉirkaŭ mia knpo. 

Vidas mi preĝcjportnlon’, 
Kiel gardas ĝin statuoj 
Giria adataj arabeske, 
La refrakligantan lumon 
En fenestroj de preĝejo, 
La mallarĝaj kaj pentritaj; 
Knj tra pordo mi rimarkas 
Vakskandelojn sur altaro 
Kaj pufvangojn anĝeletojn, 

Kun rideto rigardantojn 
El bluetaj incens-ondoj; 
Kaj fabeloj malnovtempaj 
Kroĉas sin en kapo min 
Kiel hi hirunda nesto 
En manikoj de sanktuloj 
En la niĉ' super la pordo.

Unu el In anĝclctoj 
Flugilhavaj, kuj pufvangaj 
Ci legendon al nii diris;
Kaj mi kredas, sankta Zila, 
Ke neniel vi indignos.
Se mi plue ĝin rakontos 
Simple, sed kun sincereco. 
Kian mia kor' posedas 
Kaj posedis via kredo.

♦
Kiam kredo sin ankoraŭ 
El animoj infanecaj
Allen levis al ĉielo,

Estis bolŝeviko. Tiam ĉio bona. Manpremis 
li kun Jnplune, donis monon por vulpo, 
donis varon por mono. Tiel estis bone. Kion 
fari?

— Kia Aleksij Ivaniĉ?
— Estis li Cefo ... kun ni vivis ... Venis 

karavano, for Leksej Ivaniĉ. Ilo, bedaŭras ni 
Leksej Ivaniĉ!... Plorus homoj sur tundro. 
Ploras tundro, ploras vento ... Batas akvo 
bordon kaj ploras. Ne estis Leksej Ivaniĉ, 
ho, tre malbone al ni!

Kostja subite eksentis akran envion kon- 
traŭ la nekonata Aleksij Ivaniĉ. Jen, tiamn- 
niere vivis ĉi tie homo, eble li dormis sur tiu 
sama lito, rigardis lra liu sama fenestro, kaj 
foriris, kaj sur la tundro oni pri li kantas. 
Pri mi oni diros: li estis trompisto, kaj kune 
kun Tisa li drinkis la brandon. — Li grinci- 
ĝis siajn dentojn kaj ankoraŭ pli kolere li 
paŝadis en la ĉambro.

Kaj tiam oni frapis sur la pordo. La cani- 
bro pleniĝis per ebriaj voĉoj. Kaj Taisija 
Pavlovna parolis per sia miela voĉo:

— Kial vi forlasis nin, Konstantin lvanoviĉ? 
Ne decas.

Kostja silentis. Li aŭskultis. Oni flustradis 
post la pordo. Poste li aŭdis la gajan voĉon 
de Tisa:

— Ne ludu frenezulon, Kostja, elvenu! Vi 
misagis en via ebrio, nun jam sufiĉe. Mi ne 
koleras.

Kaj ĉiuj gaje kriis:
— Paco, paco, paco!
— Paco! — kaj Kostja ridetis malice, 

rigardis al la njeneco sidanta ĉe la sojlo, 
poste al la pordo. Ne! Ne estas paco. Silente 
li iris al la lito, deprenis la armilon, kiu pol- 
vumiĝadis dum du vintroj, kaj iris al ln 
pordo.

— Se eĉ unu hundo — li diris trankvile tra 
la pordo — kuraĝos transpaŝi mian sojlon, 
mi tuj pafos.

Kaj por konvinko, li ektiris la ŝargilon.
Subile iĝis silente post la pordo. Teruritaj 

voĉoj aŭdiĝis.
Kaj Kostja ekridis gaje. elkore. Li staris 

apud Ia pordo, kun pafilo en la mano, kaj 
ridis pure, facile, ĝojplene. Do jen! Tre bone. 
Milito. (Finola.)

El la rusa: K. Stelov.
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K iuni en mirakla tempo 
Al birdnr' Era nci s k' predikis 
Knj lu lupon nomis frato, 
Eti Ĝenovo, liona urbo, 
Cc prefekto isle servis 

Sankta Zita, bonulino. 
Justa kaj kredanta pie. 
Se malene ŝi sukcesis 
Enŝteliĝi por moine nto 

En preĝejon duonlumon, 
Por momento tie preĝi 
Viglis ŝi lu iagon tutan. 
Lerte faris In laboron 
Kaj per kani' ĝin akompanis.

Multan havis okupiĝon, 

EĈ multegan, sankta Zita 
En lu domo de 1' prefekto: 

Ordi ĉambrojn, kaj precipe 
Krom provizoj por la manĝo 

Zorgi pri la kuirejo, 
Tnmcn ĉion ŝi plenumis 
Per fervoraj mons’ kaj inano. 

Se sukcesis ŝi matene 
Por momento sin enmergi 

En la templan duonlumon

Jen festeno, ĉe 1’ prefekto. 
De P malen' jam sankta Zita 
En bazar’ aĉetojn faris 
Kaj en korboj pori is hcjmen 

Fiŝojn, birdojn, figojn, berojn 

Ananasojn, artiŝokojn , 
Vinon de diversaj specoj, 

Knj ŝi volis jam kuiri. 
Sed subite ŝi ekpensis, 

K e eid age ja ankoraŭ 
Eĉ ne unii Patro-iiiii'n 
Preĝis ŝi en la preĝejo, 

Al la kuirej’ rigardis 
Tra fenestro granda templo, 
Cent kandeloj flagris tie. 

Sonis kanloj, sonoriloj. 

Maltrankvila estis Zita, 
La okulon premis larmo. 
Devis ŝi — nur por momento, 
Nur je unu 'Pairo-nin'1 — 

La preĝejo ja apudas, 
Longas tempo ĝis tagmanĝo.

tris ŝi —• sed stranga sorto!

Si neniam, eslis tiom

Meditinta nek preĝinta 
Kiel nun, nek ja antaŭe 
Sajnis la malnova templo 
Tiom kara knj hejmeca; 
Ciuj freskoj sur stuknĵo 

Brilis liam Ĉi pli freŝe; 
Kani', muziko, sonoriloj 
Sonis lule kaj revige; 
La sanktuloj sur altaroj, 
Sur kotonoj, en ta niĉoj 
Novan sorĉon manifestis; 
Ja eĉ in satano, kiu 
Sub piedo de anĝelo 
Gape estis rikananta, 
Pro sunlumo nun ridetis 

En rezigno dalordolĉa.

En ta malantaŭa navo 
Genuflekse revis Zila, 
Tute ĉion ŝi forgesis, 

Ln provizojn acetitajn 
Knj la fiŝojn knj lii fruktojn, 
Ln malsatajn atendantojn, 
La koleron de ta mastro.

flor' dekdua. Kvazaŭ fulmo 
Estus frapeginta Zitan; 
Konfuzite ŝi leviĝis 

Ve al ŝi! Nun kion fari?
Sin apenaŭ krucsigninte, 
Tuj ŝi hejmon forgalopis.

Ce 1’ pordego de l’ prefekto 
Cent kalcioj kaj servistoj. 

Ree do ektimis Zita.
Ve al ŝi! mm kion fari? 

Ek, ho ek en k u irejon 1 
Kuras ŝi tra 1’ koridoro, 
Stranga ŝin odor' haltigas. 
Finn’ ruliĝas tra hi pordo. 

Io siblas, fajfas, bolas — 
Pladoj tintas kuj tranĉiloj, 
Kaj rebri I’ de ruĝa fajro 
Tra la koridor’ verŝiĝas.

'Cu altajn servistinojn 
Oni dungis?’ pensas Zita; 
Ne plu eblas, ke rapide 
Ln tagmanĝon ŝi preparu. 
Ek do. cki — kaj ŝi rigardas 
Kaj paliĝas knj miregas
Mil — hal — nudaj onĝeietoj
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LA MOKFAJFADO
Andreas Latzko

Nur ĉar pluvis, Gabrielo Riquelli iris ni 
kinejo. Lia labortempo — li estis librotenisto 
Ĉe Ja triesta banko — finiĝis je la 5a, sed lia 
amikino devis labori ĝis Ia 8a en la kago, 
ĉirkaŭata de ferdrato, formanta Ia kasejon 
de Ia ĉiovendejo. Tiujn tri malplenajn horojn 
Riquetti plenigis per promenadoj on la 
ĉirkaŭo de Triesto; gape li kutime suriris la 
belegan strandvojon al Miniman? kaj revis, 
rigardante trans la maron, pri sia promocio 

al ĉeflibrotenislo, pri geedziĝo, pri koĉeroj 
ornamitaj per mirtaj ligoj, pri propra, 
ĉambro loĝejo kun spegu Isra ukoj en la dor- 
inoĉanibro kaj pri sofo kun bretaro, plena 
de ilustritaj libroj, en la parada ĉambro. Pli 
alle ne flugis la pensoj de Gabrielo Riquelti. 
La teruraj febrolremoj tiutempaj — estis en 
la jaro 191 la — trakurantaj la korpon de 
luta Eŭropo, ne influis lian regulan vivadon, 
ĉar liu dekstra kruro, pro sinbalancado 
en la junaĝo —restis kelkajn centimetrojn 
pli mallonga ol la maldekstra kaj tiel do la 
granda murdado signifis por li pligravun

Flugilhavaj kaj pufvangaj 
Svarmas en la kuirejo, 
Kaj iliaj vangoj flagras 
Kiel rozoj aŭ granuloj. 
Tiu nutras la fajrujon, 
Tiu rostostangon turnas. 
Kaj melonon tranĉas liu. 
Tiu Ĉi kotletojn grasajn 
Metas sur arĝentan pladon 
Borderitan per legomoj.

c_ ;
Unu faras piramidon 
El vinberoj kaj cl pomoj, 
Unu tranĉas, mui hakas. 
Unu pistas en pistujo, 

Ĝis de lia frunto gulas 
Svito kvazaŭ grandaj perloj.

Tie kompatinduleto 
Pretiganla makaronojn 
Pinĉo vundis sian fingron, 
Ĝin surblovas kaj grimacas, 
Ne sciante, kiel plaĉe. 
Kaj In bruo kaj tumulto 
Ĉiam pli-kaj pluigante! 
Jen jam preparita ĉio, 
Dek du manĝoj unuvice: 
De la piramido figa 
(iis la plado, kie kuŝas 
Granda fis’ en gelateno. 
Kun citrono en la buŝo, 
Inter lio vinboteloj 
Kaj pelvetoj da frandaĵoj — 
Cio preta por la tablo! 
Kia belo kaj odoro!

Mirigita, konsternita 
Sur In sojlo Zita staras.

Tordas ŝi la blankajn manojn 
Kaj sin ĵetas en la ejon. 
Sankta Dio, jen miraklo! 
Larme manojn ŝi kunmetas.

Kaj apenaŭ ŝin ekvidis 
La pufvangaj anĝeletoj, 
For sin palis Ĉiuj kune; 
Nur bruet’ de mil flugiloj 
Ĉe I’ plafono formortadis, 
De 1’ kameno nur okulis, 
Kun la fum’ disfnndiĝante, 
Ridetantaj infankapoj 
Belaj, blondaj, buklohavaj, 
Kaj brueto formortadis... 
Sola staris lie Zita
Konsternite, meditante,
Kaj eksonis voĉ' de 1 mastro: 
„Jam tagmez' ni volas nmnĝil" 
Mi ne scias, kio sekvis;
Sed Ia ĉarma anĝeleto 
Cion ĉi al mi dirinta 
Flustris en orelon mian, 
Ke’ kontentis la prefekto 
Kaj la estimindaj gastoj 
Pli ol iam ajn antaŭe. 
Kaj samtempe li ridetis 
Kaj surblovis sian fingron, 
Kaj li malaperis fluge 
En la ar' da miaj revoj. —

Simple do kaj, senafekte 
Mi finkantis la legendon. 
Kaj ne gravas, ĉu al iu 
Plaĉos ĝi; nur vin mi pelas: 
Ne koloru, sankta Zila!

El In ĉeĥa: Milo.ŝ Luktis. 
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ŝancon al promocio en la maldensigita vico 
da oficistoj.

Tute ne eslis agrable al Riquetti, ke la 
pluvego lin pelis en kinejon; li bedaŭris la 
fordibocitan kronon kaj liu indigno grandi- 
gis, kiam la unua filmo montris pripensin- 
dajii mankojn. Grandaj partoj jam tre eluzi- 
ĝis, aŭ eĉ disŝiriĝis; meze en la vestajoj, aŭ 
eĉ en la vizaĝoj de la ĉefroluloj iafoje oscedis 
granda truo kaj la konata ..brilpluvado", 
ofte truku ro nla trouzata n filmon, kuris tra 
ĉiuj bildoj, jen en la mezo, jen ĉe la randoj. 
Riquelli, kiel akurata librotenisto, favoris 
severan komercadon. Li pagis senriproĉan 
kronon por sia enirkorto, do pretendis ankaŭ 
same senriproĉan bildaron!

Nu, nenio tamen estis pli fora de la kvieta 
estajo Gabrielo Riquelti, ol malsaĝa ĝojo pri 
skandaligo, karakterizanta la triestan junul- 
aron. Li iam frekventis germanan k omer c- 
lernejon, laboris ĉe aŭstra banko, gajnis 
aŭstrajn kronojn, lia maigranda fianĉino 
estis la filino de aŭstra oficiro ĉe la adminis- 
trejo, resume: malgraŭ sia itala nonio kaj 
loĝado en Triesta, li eslis vera, imperiestra- 
rcĝa regato, sed li ankoraŭ neniam pli mal- 
proksimiĝis de sia naskiĝloko ol ĝis Pela, 
kaj do ne sciis pli bone, ol ke en ĉia amuzejo 
oni ekbruas, kiam ia prezentaĵoj ne kon- 
tenligas. Tion eĉ faris homoj el Krakovo, 
Trenesvaro, luj kiam ili, translokitaj al la 
marregiono, pasigis nur kelkajn semajnojn 
en la suda, ekscita sfero.

Riquetti do komencis certmaniere meti du 
fingrojn de ambaŭ manoj en la buŝon sub la 
langon, por per kutima fajfado konigi sian 
malkontenton al la direktoro. Tamen la akra 
norda vento, kiu tiun malluman oklobro- 
tagon skurĝis la parkojn ĉe la triesta haveno, 
necesigis lin surmeti la varmigajn, trikitajn 
gantojn, malkare aĉctitajn de la fianĉino en 
la bazaro, kie ŝi laboris. Dum la naiva vik- 
timo de la fato pene ..senŝeligis" siajn man- 
ojn, zorge enpoŝigis la gantojn kaj ĝustaloke 
enkasigis la fingrojn ... jam finiĝis la eluzita 
filmo; unu sekundo du nepra mallumo kaŝis 
la preparan manipuladon de Riquelti kaj.. - 
kiam fine la fajfo provoke ŝiris la silenton, 
la ekrano ĝuste montris la kolorigitan por- 
treton de monarko Francisko Jozefo, aurco- 
lila per brile verda laŭrkrono .. .1

En la la monalo de ankoraŭ freŝa, milita 
entuziasmo, en Li spionata centro de la 
tmiiga ..irredenta", mokfajfi Imperistro» 
Francisko Jozefo... nur kiu plejaltgrade 
posedas la kapablon sin senle transloki en la 
pasintecon, sole liu iom kunsentos la flaman 
ekscitiĝon, kiu ekregis ĉiujn ĉeestantojn! La 
kompatinda Riquelli klare sentis, kvazaŭ 
malvarma klingo lin tratranĉus. Ne restis 
tempo al li forigi la fingrojn el la buŝo, por 
efektive eligi la terurigitan „oho", lulegralilan 
de la cerbo al la lango. La grandan plafon- 
hunon oni tuj ŝaltis laŭ la ordono de la 
ekslnrantaj gustoj, la .malmultaj rigardantoj 
dense kirliĝis ĉirkaŭ la baraktanta krimulo... 
kaj kiam oni line venigis policanojn forkon- 
duki la perfidulon, la fiancino de Riquelli 
jam ne povus lin identigi, tiel la sturma 
lidelo-al-la-iuipericstro de la ĉeestantoj faris 
lian vizaĝon ruge kaj blue farbita topografia 
karto de la Alpoj. Kaj ankaŭ poste, kiam la 
ŝvelinta buŝo, jam cikratiĝinta, povis res- 
pondi la policmajoron, la esplorjuĝiston kaj 
ciujn sinsekvajn inkvizitorojn, ĉiu peno 
klarigi la veran kielon restis vana. Nun, kiam 
riveliĝis tiom malofta okazo paradi per la 
propra lojalo kontraste al hi hontiga konduto 
de ĉi tiu kulpulo, neniu oficisto lasis forrabi 
de si lion per hi malsaĝaj pretekstoj de la 
akuzito. Kaj certe ne en milita tempo, kiam 
liberigon de „irredcntislo“ oni neeviteble res- 
pondis per forigo al la fronto... kaj tiel la 
mizera Gabrielo Riguetti falis de unu rnili- 
(ista karcero monarkia en alian, ĉie grave 
eksentis la severan ..fidelon al la imperiestro" 
tiel korpe kiel spirite, kaj Iiaj simplaj, fide- 
laj, mirigitaj okuloj rigardadis el abismoj 
ĉiam pli profundaj ni la peco da blua ĉielo, 
videbla tra la kradoj. Jen migris la nuboj, 
neretenataj de perforto, al la sudo. al blua 
Adno, al la bela strandvojo Miramaro al la 
kara, bele buklita knabino, kiu sendube nun 
sidas sur ia genuoj de aliulo ...!

Kiel feliĉa li estus kaj kiel gnje kaj kon- 
tente li povus pluvivi apud sia fianĉino, se li 
tiun tagmezon, anstataŭ en kinejon, rifuĝus 
en kafejon antaŭ lin pluvotorento! Estis tro 
kruele el la infero de la kaptiteco rigardi la 
apudan liberon, ekzilitan de malsaĝa ha- 
zardo post ferdrato kaj bajonetoj. La mal- 
larĝa brusto, muelila de multjara laborado
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ĈEVALO
S. TAKUNAGA

Mi umas ĉevalon. Sed ini amas precipe 
siniplun ŝurĝĉeviilon, kontraŭ kili mi nenias 
grandan amikecon. Mi ne amas la fieraĉon 
ĉevalon, kun nobelo sur la dorso, belhnran 
knj belforman. Ciufoje, kiam mi vidas tiun 
Ĉevalon. mi sentus kvazaŭ mi mem eslus 
hulu iligita.

Inter ĉevaloj troviĝas ne malmulte da furi- 
oznj. Ne mankas ankaŭ duonfrenezaj, ncr- 
vozaj ĉevaloj, sed mi amus eĉ tiujn furiozajn 
ĉevalojn.

Ĉevaloj kompatindaj!
Ĉevaloj ŝajne senzorgaj!
Ĉevaloj fieraj kiel tiranoj!
Ĉevaloj libere paŝtiĝanta} sur stepo havas 

ĉarman amikecon, kiun ni ne trovas ĉe urbaj 
ĉevaloj.

Cevalo havus eksterordinare grandajn oku* 

lojn kompare kun aliaj animaloj. Blue nigraj 
pupiloj de ĉevalaj okuluj eslas mirinde grnn- 
duj, ke la okuloharoj respeguligas en In 
pupiloj. Kaj kiam ĉevalo estas lule laca, dum 
gi devas iri ankoraŭ longan vojon, ni vidos, 
kiel giaj okulharoj delikale (noveligas du-tri 
foje kuj jen grandaj larmoj apertis kaj mai- 
sekigas In pupilojn. Vidnnte ĉevalon tiel 
plora ulan ankaŭ ni, la homoj nevole eklarmas 
pro simpatio.

Tio okazis, kiam mi estis dekkvarjara kaj 
min frato dekunujara.

Ordinare mi simple akompanis lu patron, 
kiam li iris labori kun sin ĉevalo, sed ĉar 
okaze li kuŝis en malsanlito, anstataŭ li mi 
iradis labori kun mia frato tirante la ĉevalon.

Unu lagon okazis, kc ni devis iri de la lba 
nokte al urbo nomata Ucki, kiu distancis de 
llia domo proksimunie 50 km. kun Ia ĉevalo 
peze ŝarĝita per glaciumita} fisoj.

Mia ĉevalo eslis ĉirkaŭ okjara knj bruna.

super kurantkonlaj libroj, ne povis plu re- 
zisti ln streĉon de akuiniliĝinta sopirado.. . 
kaj en bela printempa tago de la lasta milii’ 
jaro Gabrielo Riipietti transloĝiĝis al sia lasla 
ripozejo. Eĉ de lia lombo la malmultaj ĉecs- 
Itinloj sin deturnis, strebante antaŭ la koleg- 
oj ankoraŭ plitumigi sian abomenon al hi 
ekziliteco de la mortinto.

Ci lie finiĝu* la historio pri la nekompre- 
nita mokfajfndo kaj ties viktimo, se la 
ruiniĝo, kiu en Aŭstrio kap-alterigis fion, 
ankoruŭfoje ne ŝanĝus lti estingitan vivon de 
Gabriclc Riquetli, malgraŭ lia morteco. La 
mokfajfndo al la griza imperiestro en Uil la 
nun por ĉiu fariĝis stimulo al laŭdinda tigado 
knj diktis al Triesta de la flirtanta trikoloro 
la taskon landeco honori la martiron, disŝiri- 
tan de la imperieslraj-regaj ungegoj pro lin 
flama ,,llrdianila“; ĝi precize proponis saman 
okazon al honorado, kiel tiam al malhono- 
rado. Oni konsistigis komitaton el viroj, stre- 
bantaj al ..rubandeto", ŝtala ofico, parlamenta 
seĝo. nfi dezirantaj forviŝi kompromitan, 
entuziasman pasintecon nigra-flavan. Ln cin- 
dron de tiu vnrmitangu patrioto, aŭdace spi- 
tinta la reganton de potenca regno, oni elte- 
rigis knj. ĝin plibriligi» ni e per edifaj festoj, 

konfidis al Patrino Tero, nun libera, kion 
jam tiel fajre deziregis la nobla mortinto,

La samaj policanoj, iara transportintaj la 
sangantan krimulon al ln polica ĉcfoficejo, 
rigide staris antaŭ la densa amaso knj inter 
ia honorantoj, kiuj staris kun nuda kapo ĉe 
la senforma lombo; kaj muliaj klopodis per 
perfortu aperigo de la larmo forviŝi la memo- 
on pri la fakto, ke iam ili transdonis kuj kun 
abomeno parafis la dokumentojn de la per* 
fidulo. Vere lu paroladantoj ĝenerale eslis 
..novaj viroj", kiuj en la lempo de tiu famu 
mokfajfndo vivis en la ombro knj nun per 
belegaj frazoj, fainiĝintc knj limdate, ricevis 
honoron pro lu ago, kiun lu kompatinda 
Itiipietti, kiam tiu ago danĝeris, malgraŭ- 
volc plenumis. Se oni lokus la faman morlin- 
ton inter la ĉeestantojn de lia honora fune- 
brado, li, malgraŭ sia simplo, mirigite kon- 
stnlus, ke mirakla similo montriĝita en la 
patoso de tiuj viroj, iam tondre postulintaj 
lian punadon, kaj en la paroloj kaj gestoj 
de la nunaj honorantoj... Lu unuaj lin 
enkarcerigis, ln aliaj lin enterigis, ambaŭ 
dezirante alliĝi per liti falo. Por li resiis nur 
In batoj kaj terbuloj, honore ĵetiloj posi li 
en la tombon ...

Tradukis: P. Svare.
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Ni piediris, mi kun lu kondukrimeno kaj 
mia frato kun paperlanterno en la mano.

Sed kiam ni Innis urbon post ni kaj venis 
sur kampan vojon, min frnto ekmontris 
signojn de laciĝo, mi do sidigis lin sur la 
(•aron kun lu ŝargoj. Kuj ni daŭrigis la vojon 
de lempo nl tempo kantante.

Estis plene malluma noklo. En la tielo 
neniu stelo estis videbla. Senlima kamparo 
ordinare aspektos nl urbaj infnnoj tiel sole- 
ca. ke ili ne kuniĝas tie iri solaj, sed ni ne 
sentis tiun solecon, ĉar ni jam plurfoje trairis 
ĝin akompanataj de ln patro.

Kiam ni iris jam ĉirkaŭ 12 km., ŝajnis al 
ini ke baldaŭ ekpluvos. Mi vekis do Iii fra*  
ton, kiu dume endormigis sur In earo, kuj 
rapide kovris la ŝargojn kontraŭ minacanta 
pluvo.

Nin lille ekposedis maltrankvilo. Ni limis, 
ke ni ne prosperos trapuŝi la krutan deklivon 
de Kanakugi, se denove venos pluvo, ĉar jam 
pluvis la antaŭan tagon.

Kiam ni preterpasis la teejon de Ilitotu- 
matu, efektive komencigis pluvego.

„Jcn vi havasi'*
Mi haltigis la ĉevalon kun maltrankvilo, 

rapide kovris ĝin per pajlomato, por ko ĝi 
ne malvarmumu, kaj rigardis supren al la 
mallumega ĉielo, por vidi kiel irus la nuboj 
kaj kiel la pluvo falas. Vidante, ke nigra 
nubo kun mirinda impeto irus de la okci*  
denta kaj suda partoj de la ĉielo al parto 
ankoraŭ relative hela, kvazaŭ maldensa fumo, 
ini ekpensis, laŭ scio bazita sur la instruo 
de la patro, ko baldaŭ farigos terura pluvego.

Mia hantcno*)  kaj liu de mia frato ambaŭ 
luj malsekigis knj de ili komencis gutadi.

Ni portis kun ni nur unu pluvmantelon de 
la patro. Per ĝi mi kovris la fraton, kiu kli- 
nigante antaŭen siavice pene ŝirmis In paper- 
lanternon, por ke gi ne estingiĝu.

Mi sentis grandan embarason interne, sed 
mi kuraĝigis min mem knj In ĉevalon, frape*  
tante ĝian nukon, nurne ni venis al deklivo, 
sur kiu ni iris de tempo al tempo instigante 
ln Cevalon: bnp, hopi

Min maltrankviligis antaŭ ĉio tio, ke lu 
vojo fariĝis pli kaj pli kota.

Eble vi ne komprenus nian senton, se vi

• Hantcno: supervesto de japana laboristo.

mem neniam tiru» ĉaron k. t. Nenio estas ja 
pli maltrankviliga por ĉartiristoj ol malbona 
vojo.

Lu pluvo ĉiam pli farigis torenta.
Estis frusomero, sed la nokto estis pro 

lunda kaj la malvarmeco penetris al ni ĝis 
la ostoj.

Videble ankaŭ lu ĉevalo laciĝis: gi mnl- 
rapidigis la iradon kaj (utadis mian vizaĝon 
per sia kolo kaj vizago.

Sed la pluvo ŝajnis ne finiĝonta en umi iiŭ 
du horoj, kaj mi pensis, ke ju pli longe 
daŭros la pluvo, des pli malfacila fariĝos la 
kruta deklivo de Kanakugi, kaj devis pcr- 
fortc streĉi la kondukrimenon kaj vipudi la 
ĉevalon por rapidigi ĝin. Krome por ne tra 
ŝarĝi la cevalon, mi plu ne sidigis la fraton 
sur la ĉaron kici unlaŭc.

..Iru rapide, kaj vi eksentos vin pli varme!" 
Mi ekkriis tii la frato el la lula gorgo. Li 

preskaŭ konstante faladis sur In kotan vojon, 
.sed li brave iradis. Tamen ĉar lia korpo estis 
malgranda, ĉiufoje, kiam li enprofundigis en 
la koton kaj preskaŭ falis, li estingis la lan*  
ternon.

..Diablo penu! Estu tirioal"
En mia senpacienco mi subite levis la 

piedon kaj balis lin. kvankam mi bone kon*  
sciis, mi ne devas tion fari.

Fine mi venis al la krula deklivo de Kanti- 
kugi, kiun ni ĉar-tiristoj limis pli ol ĉion ujn.

100 m. antaŭ lu deklivo ni haltigis In Crvti*  
lon kuj ekripozis.

„Cu ni sukcesos, frtiĉjo?"
La frnto, tule kovrila per koto, rigardis al 

mi supren, zorge ĉirkaŭbrakantc la lantcr- 
non.

..Kompreneble..."
Mi fanfaronis por kuraĝiĝi lin kaj min 

mem. kaj preninte cl tirkesto de la caro ful- 
ĉilon, mi iris por falei iom da herbo ĉe la 
lumo de In lanterno kaj donis ĝin nl la 
ĉevalo. Tiu ĉi tamen nur prenis In herbon en 
la buŝon kaj rapide spiris. Videble gi jam 
lute laciĝis.

,.Gi devas esti tre laca. fraĉjo."
La frato diris vidante, ke la ĉevalo ne volas 

luj manĝi la herbon. Mi formetis la ĉapon

• Flako: marcelo formiĝinta post pluvo.
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KAJ TAMEN LA TERO 
turniĝas t

(Teda sed instrua traktata, per 
kiu ki distranĉita C.ordin nodo 

denove implikiijos.)

Molo: ,.Ln putro 'lonts nl 'n 
infanoj po onu pomo." 

(Frenezigi! proverbo-)

Lii supra frazo ne platas al 
Dro Kalocsav. (ii ŝajnos al li 
si linipa, ĉar mankas en fii rekta 
objekto en akuzativo, kiun pos- 
lulas In transitiva verbo. Tial 
li konsilas, meti la distribuotan 
substantivon ĉiam en akuzu- 
tivon, kaj laŭ logikaj rezonoj, 
kiujn li detale priskribis, en 
akuzativon pluralan (Lii. Mon- 
do Itti”, paĝo 123). Do la frazo 
tekstus laŭ Dro Kalocsav jene: 
„Ln patro donis al la infanoj 
po unu pomojn." Li asertas, kc 
In pekulo, kiu konfuzas la ku- 
pon de la gramatikistoj, malink- 
lintij lizi pluralon posi ..unu", 
estas la numeralo, kiu kondutas 
„duvizaĝa1*: Ritale ni la sub- 
slautivo ĝi rolas adjektive (,.unu 
ptimo"), rilate al la prepozicio 
ĝi rolus substantive („po unu’1).

Mi volas elprovi la porllcnpnblon 
de ĉi liu teorio,

1. Unue mi skribas jenajn 
frazojn: ..La filoj heredis po 
unu ĉevalojn — po du ĉevalojn 
— po keikaj ĉevalojn — po 
pluraj Ĉevalojn — po inuitaj 
ĉevalojn," Brave, bravisime, 
krius Ia nkuzutivisloj, dum la 
ntimimdivistoj eslas ioni konfu- 
ziliij, sed silentas sub la forto 
de lu argumentoj de liro Knlo- 
csny.

2. Nun mi iom modifus Ia 
frazojn, alkroĉanta ili tii [lekema 
numeralo ankoraŭ iiiiiiii Irvani- 
indikan esprimon: „La filoj 
aĉetis po unu korbojn da po- 
nioj — po du vagonojn dn po- 
moj." Ankoraŭ brave, ĉu? Lti 
pli kuraĝaj el ia nomina t i vistoj 
dubas, ĉu la filoj vere aĉetis 
korbojn da ponioj, ĉiu po utili. 
Ili asertas, ke lu korboj restis 
proprajn de la legomistino kaj 
kc la filoj aĉetis nur [minojn, 
ĉiu po unu korbo. Sed mi mem 
estas grandanima kuj diras, ke 
en lu gramatiko oni ne povus 
ĉiam argumenti per logiko.

3. Mi denove modifas la 
frazojn, nun tufe ellasante la 
pekeman numeralon kaj ansJ 
lu tintante ĝin per senminieraln 
kvnntindiko: „L:i filoj aĉetis po

korbo dii pomoj.** Seti kie eslus 
nun la rekta, objekto, mon trenda 
per akuzativo? Cu mi ellasu la 
prepozicion „dti"? Mi tion pro- 
vus: „Lu filoj aĉetis po iom 
pomojn —- po lutaj vagonoj 
pomojn — [io nui ltaj vagonoj 
karbon (singularo!) - po amaso 
varojn — po paro ŝuojn, lli be- 
redis po duopo ĉevalojn — jio 
paro ĉevalojn — po miliono 
dolarojn. La bona onklino 
adiauis, doninte n! ni po kclk- 
fojn kisojn — po kelkobla ki- 
sojn," La bravo-krioj silentiĝis, 
sur lu kapo de pluraj legintoj 
hirtiĝas lti haroj kaj aŭdiĝas 
protesta murmurado. Nur la 
miilmnlknpnj rikuziit ivistoj for- 
vore kuj entuziasme klarigas: 
..Tiuj frazoj eslas tule korektaj. 
Se oni [invas diii, ke la filoj 
aĉetis ŝuojn, Ciu po unusola 
paro, ni povas la kvantindikon 
ankaŭ antaŭmeti kaj diri, ke 
ili aĉetis (po unusola paro) 
ŝuojn." Estonio toleremo viro, 
mi ne obĵetos, k e nea d verba 
adjekto (prepozitivo) precipe 
longa (ĉi tie lu esprimo „po 
unusola [iliro") staros ordinare 
[ios! la objekto, kaj ne antaŭ ĝi 
(ĉi tie lu vorto ,,Ŝuojn").Mi nur 
montras al Plena Gramatiko 
§ 400.

kaj (erpinte per ĝi malklaran akvon el apuda 
flako* trinkigis la ĉevalon.

Ankaŭ ni sidiĝis sur la ĉaron kaj manĝis 
bulojn da rizojn, Peklita rafano, kiun ni por- 
lis kiel almangaĵon, eslis perdinta guston 
pro troa nmlsekiĝo. Sed lio ne gravis por ni.

Kiam la pluvo momente moderiĝis, mi 
prenis denove la kondukrimenon. La frato 
ie trovis bambuan bastonon kaj iris al la 
kontraŭa flanko de la ĉevalo.

,,Nu, ĉu bone?"
La ĉevalo, frapita sur la nuko, ektremis 

kvazaŭ jesonte. kaj abrupte starigis la nntaŭ- 
ajn piedojn.

.diop, hopi"
Miaflanke mi ligis la rimenon al la timono 

de la ĉaro kaj tirante ĝin per la ŝultro volis 
levi la ĉaron ĝis la mezo de lu kruta deklivo. 
Ankaŭ la frato vipadis la ĉevalan postaĵon, 
kurante apud la ĉaro.

La kolo eslis terure profunda, tii preskaŭ 
kovris la duonon de lu ĉaro. Se ni iomete 
dekliniĝos maldekstron, ni trafos krutajon 5 
metrojn allan, malsupre de kiu troviĝis mar- 
ĉosimila rizkampo.

„Nu, ankoraŭ unii tiro kaj ni atingos ia 
supron.1*

Mi diris tiel, sed en efektiveco tiam ni ĉiuj, 
la ĉevalo, la frato kaj mi. estis preskaŭ cl- 
ĉerpituj.

„Jenr
La ĉevalo fervore tiras. Ankaŭ mi tiras per 

eiuj fortoj. Sed malgraŭ ĉio la Caro eĉ ne 
moveti ĝas. kvazaŭ suĉata de Ia koto.

La ŝarĝoj, t. e. la fiŝoj, fariĝos sentaŭgaj, 
se ni ne povos alporti ilin al la pogranda fiŝ- 
komercisto en Leki ĝustatempe antaŭ la 
tagiĝo.

Jen Ia ĉaro apenaŭ moveti ĝis.
„IIop, hopi"
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4. Mi Curas pliati paŝon, jam 
lsi lastan: Mi tute elĵetas la vor- 
ton de ln kvantesprimo, sub- 
komprenante ĝin el la singularo: 
„Ln filoj heredis po Cevalo — 
po ĉevnlpnro po ĉcvalduopo 
— po ĉcvultriopo — po Ĉevala 
dujungajo. La bona onklino 
adiauis, doninte ni ni po kiso__
po kelkfoje ripetita ŝmnca kiso. 
La saĝa reĝo starigis en la porti - 
ojn de sia kastelo po kuraĝa 
soldato kun halebardo." Mi vc- 
tas, ke nun eĉ In plej ortodoksaj 
akuzntivistoj ne eltordos el ĉi 
liuj frazoj akuzativon (sen pu- 
roli pri akuzativo pluralnl), 
krom ke ili rompus la premison 
kaj subŝovus tien la numeralon 
„unu“. Sed mi apelacias al lti 
esperantista publiko kaj propo- 
nas, ke oni voĉdonu. Cu ĉi tiuj 
miaj ekzemploj eslas klaraj. Io- 
giknj kaj korektaj, nu ne. Kaj 
se oni jesos, do jen la konkludo: 
Ln teorio pri la plurala akuza- 
tiuo posi distribua prepozicio PO 
ne estas kontentiga, ĉar ĝi nt 
soloas tiujn kazojn.

Mi kompreneble ne volas nur 
detrui. Kondnmnintc unu leo- 
rion, nii devas prezenti alian, 
pti taŭgan. Tiu mia estas tre 
simpla, sed mi rakontos ĝin iom 
larĝvorte:

Estas konata afero, ke Zamcn- 
liol prunteprenis lu prepozicion 
1'0 cl la slavaj lingvoj. Gi ekzis- 
tas ankaŭ en la icha. Kaj tie lii 
afero pri PO status lule same. 
kiel en Esperanto. Oni diras ek- 
zemple:

Cehe: Olee jim dai jabi ko 
(singulara akuzativo).

Esp.: La patro donis ni ili po- 
mon (singulara akuzativo).

Celle: Olee jim dai po jednoro 
jtiblku (singulara prepozitivo, ne 
plurala akuzativo!);

Esp.: La putro donis ni ili po 
unu pomo (singulara prepozi- 
tivo ne plurala akuzativo!).

Leginte la fervoran nrgument- 
ndon de Dro Kalocsa^ por plu- 
ruln akuzativo post PO, mi de- 
rnandis min mem. kial ni anknu 
en la ĉeĥa lingvo ne havas post 
PO pluralan akuzativon. Mi pre- 
renlis tiun problemon nl la 
Lingva lnstituto de la Celui Aka- 
demio, petante klarigon, kien 
malaperis la rekta objekto, nome 
la akuzativo post la transitiva 
verbo „doni“, kiam oni uzis In 
distribuan prepozicion PO. Knj 
afabla profesoro min instruis 
jene:

Post In transitivaj verboj sta- 
rns la objekto kutime en akuza- 

. tivo, sed ne Ĉiam. Povas ĝin 

esprimi ankaŭ tula frazo (,,Mi 
vidas, ke pluvas"), aŭ infinitivo 
(,,Mi vidas pluvi"), au mczur- 
indika adjekto („Mi havas mal- 
tnulte da pano"). Speciala kazo 
eslas, se tiu mezurindiko adjekto 
eslas prepozitivo kun lu dislri-
I, 1111 PO. Tiam lu rektan olijek- 
ton rolas lu tuta PO-komplekso 
(„po unu pomo"), ne nur la sub- 
stanllvo (..porno"), same kiel la 
tuta esprimo ..malmulte da 
pano" eslas rekta objekto de la 
verbo „Mi havas".

Kaj lu afabla akademiano el- 
ŝutis amason da citaĵoj cl la 
literaturo, gramatikoj kuj sin- 
tiksaj traktatoj. Mi koncedas, 
ke la Celia Akademio ne eslas 
kompetenta pri Esperanto, sed 
la ĵus nomita teorio ŝajnas al 
mi tre tangu, ĉar ĝi estus simpla, 
konsekvenca kuj solvas ĉiujn 
eblajn kazojn. Kaj ĝi ne eslas 
tute fremda iii Esperanto, vidu 
Plenan Gramatikon. § 306, Rini.
II.

Kompreneble, oni povus ankaŭ 
en la ĉeĥa lingvo lumi la frazon 
alimaniere kaj diri ekzemple: 
..La patro donis ni la infanoj 
pomojn, al tiu po unu". Sed 
tiam lernas pri tute aliaj frazoj. 
Oni anknu ne povas la esprimon 
,.al ĉiu po unu" meti antaŭ la-

La frato jam plorante vipas la ĉevalon sur 
la postaĵo per la bambua bastono.

Kiam ni trapasis la sep dekonojn de la 
deklivo, la ĉevalo abrupte ekhaltis. Fleksante 
la antaŭajn piedojn ĝi sidiĝis en la koton. 
Ni volis malpli pezigi la ŝarĝojn, sed formeti 
la pezajn ŝarĝojn sidantajn supre ne estis 
laŭforte por ni knaboj.

„Fi, vi malforta!"
En senespero mi kruele tiris la kolharojn 

al la ĉevalo, sed ĝi ŝajnis kvazaŭ malviva, 
apenaŭ movetis la kapon. 6i jam ne havis 
la forton por rektigi lu fleksitajn piedojn por 
sin levi, kompatinda besto!

„Ion ni faru, fradjo ..
Nun mia frato tnte perdis la kapon kaj 

sidiĝis en la koton kun la lanterno inter la 
brakoj. Ln grandaj okuloj de la ĉevalo, kies 
nuko tuŝis la lanternon, montriĝis plenaj de

larmoj. Vidante tion mi jam ne povis reteni 
mian senton, kaj ĉirkaŭprenanta la ĉevalon 
sur la nuko, ini laŭte ekploris kune kun la 
frato.

Unu horon poste ni prosperis transpasi la 
deklivon helpate de laboristo, mia konato, 
kiu iradis la saman vojon tien kaj reen.

Efektive ne ekzistas tiel honesta besto kiel 
ĉevalo. Ankoraŭ nun, post multaj jaroj, kiam 
nii vidas ĉevalon, kiu tiras ĉaron, mi eksentas 
elkoran amikecon kontraŭ ĝi.

Cevalo ne nur ploras, sed ĝi ankaŭ ridas 
ne malofle. Sed ŝajnas al mi, ke en Tokio 
nur malmultaj ĉevaloj estas tiel senzorgaj, 
ke ili ridas.

El la japana: T. Kurlsu.

(La aŭtoro de tiu ĉi rakonteto S. Tokunaga 
eslus japana proleta verkisto fama pro hi romano 
. Stralo sen Suno", kiu eslus tradukita, kiom mi 
scias, en lingvojn germanan, francan kuj rusan. 
— Trad.)
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llnmlct certe eslus granda 
Ulmo. Bonega aranĝoj perfekti 
fotografado, eminentaj n kloroj, 
inter ili. en In ĉefrolo. Laurence 
Olivier, la plej bomi Shakcspc- 
nre-interpranlo knj samtempe 

akuzativan objekton, sed ĉiam 
nur postmeti ĝin.

La jus prezenti l.i teorio povas 
esli aplikata ankan ĉe lu kvunt- 
csprimoj kun la prepozicio 
ĈIRKAŬ. La respektiva ĉeĥa 
frazo tekstas ekzemple en iaŭ- 
vorlii traduko: „Mi vidis tie cir* 
kaŭ ducent homoj". Ne estas tie 
akuzativo, sed prepozitivo, kaj 
ĉi tiu tuta mezur-indika adjekto 
,,Ĉirkaŭ ducent homoj" rolas kici 
objekto post la transitiva verbo 
..ini vidis". Simile statas la afero 
pri la kvnntesprimoj kun SU- 
P-ER, kaj ĜIS. NI do vidas, ke 
ankaŭ nominativo estas ĉi tie 
defendebla.

Sed ni povas ĉi tiujn vortojn 
ĈIRKAŬ, SUPER, ĜIS opinii 
ankaŭ adverboj (Plena Gruma- 
tiko diras: pseŭda adverboj), kuj 
t iam sekvos post iti la akuzativo: 
,,Mi vidis tie ĉirkaŭ — super — 
ĝis ducent homojn*', same kiel 
en lu frazo: „Mi vidis tie pras* 
kiui — nur plusininus, plimalpli 
— pli ol — almenaŭ — mini* 
mume — maksimume — prok- 
simume ducent homojn."

1’iel la teorio pri sekvoj de 
..duvizaĝn" funkciado de In nu- 
maraloj (kiu cetere en unu kazo 
rifuzas servi) fariĝas nebezona.

Mi finas vokante «1 Ĉiuj kvar 
ventoj ln obstinan konfeson de 
Galileo Galilei pri la tero, kiu 
tamen moviĝas, eĉ se la autori* 
tuto dekretis alimaniere: „Eppur 
si muove!" Tamen la nomina- 
livci

Per tio ini adiaŭos al la afa- 
blnj kaj paciencaj legantoj kaj 
sendas al Ciuj samsentaj nomi- 
nativuloj po sincera saluto, kuj 
hi lu plural-nkuzativlstoj po unu 
bonajn noktojn.

Dro T. Pumpr. 

tiun el la plej grandaj artist- 
individlioj de Angiujo.

Olivier en tiu ĉi Ilinio estas 
pli ol nuni reproduktu uriisto. 
Li rilatus al lu ĉefverko de 
Shakespeare ne tiamaniere, kiel 
ĉe Henriko V., kie li volis kiel 
eble plej fidelo komuniki la Irn- 
gedion, sed li konscie knedas, 
i i .insfonntis In verkon, rigur* 
dante ĝin preskaŭ kruda miite- 
riido. Tiel do lian Humidon oni 
ne povus diri simpla filinigo de 

Shakespeare*!! tragedio, ĝi 
sajnas preskaŭ nova prilaboro 
de la Hamlefelegcndo.

Cu tiu nova lbimlcl atingas 
hi grandon de la verko de Slia- 
kespeurc? Tion oni devas nei. 
Neniu liguro, krom Ilnmlet mem 
kaj Ophcliu, eslus egalvaloru iii 
la Shakcspearc-aj liguroj, eĉ 
male, ili eslas malsuperaj (Polo- 
nius, Horn lio, la tombisto, la 
nktoro-rcĝo) kaj pluraj tule mal- 
aperas (korteganoj, Forlinbras). 
Pro hi ŝanĝiĝo de lu liguroj ŝan- 
ĝiĝas ankaŭ iliaj rilatoj, kaj in- 
,, r la ŝanĝita} cirkonstancoj 
ankaŭ la liguro de Hainlel rice- 
vas alian sencon, sangante per 
lio, kaj per lu nldonilaj scenoj, 
hi tulan direnhavoii de lu verko. 
Apenaŭ oni povas opinii, ke tia 
eksterordinare konscia kaj kul- 
lurila artisto, kis Olivier, simple 
miskomprenis Shnkcspenre-on: 
lion kontraŭdiras la nobla ludo, 
kaj pluraj eminentaj scenoj, el- 
slaraj ankaŭ cl la vidpunkto de 
la Ulmario. Ĝi lie, kiel ni diris, 
temas pri la plaformo de la 
flnmiet-legendo. pri ties starigo 
en la servon de nove direnhavo.

Tamen, inter la du Kamlotoj 
estas multa komuneco. Shakes- 
peure melas tiajn demandojn de 
la suprenslrebo de 1'burĝaro, de 
la dekadenca socio, de In burĝa 
pensado, kaj de lu individuo el- 
leviĝanta el ln dekadenco sole 
per intelekta vojo, ke tiuj de* 
mandoj trovas chon kaj nnalo- 
gion ankaŭ en lti nuna burĝa 
socio. Shakespeare klare mon- 
tras al ni la bildon de Ia 
dekadenca, sin mem dtsmor* 
danta tnondo (Claudius kaj lia 
kortego), knj kinre montras, ke 
la simple bona knj honesta est- 

njo nepre pereas inter la ralini- 
tnj implikaĵoj de la diseriĝanta 
socio, ke eĉ ta homon de plej 
alta morala sento kaj de plej 
profunda pensado frakasas liu 
mondo en siti falego, se tiu ne 
povas de ĝi ĝustatempe forŝiriĝl, 
ĉar ii no vidus klare la nask- 
iĝnnlmi novon, kuj liamaniere, 
per la abstraktaj normoj de sia 
fremda ni la realo lilozolio. farus 
kaptilon por si mem. Al liu fa 
linta figuro Shakespeare kon* 
tniŭstnrigus la figuron de For- 
linbrns, kiu ekkaptas la krnikre- 
liiĵojn kaj trovus por si la vojon.

Ln K amiel de Olivier konser- 
vas la dekadencon, la mediton de 
abstrakta filozofado, sed For 
(inferas mankas en ĝi, kaj per tio 
la filmo absolutigas la specialan 
fiaskon de Ilnmlet, kreante at- 
mosferon de ĝenerala morto knj 
iicniiĝo. Se ni ankoraŭ konside- 
ras, kc la fortikajon de Helsingor 
Oliver lokus en mnrsieĝatu, ne- 
bulkovritn soleca insulo kaj In 
scenoj pasas en morna duonma]* 
hinio, farante tiel vere premegan 
efekton dum ia lula okazajo, eble 
ne eslas nura miskompreno diri, 
ke ĉi tiu filmo volus esprimi la 
mondfin atmosferon de Angiujo, 
vivanta eble lti plej grandan kri* 
zon de sia historio.

Kompreneble, liu mondfin* 
atmosfero tule ne eslas prnvigi- 
tn, ĉar Angiujo ja havas elirvojon 
el lu numi situacio. Kaj tial la 
filmo ne konslruiĝas sur finna 
fundamento, tial ĝi havas la 
militajn ciujn makulojn kaj 
erarojn de ludo, dekoracio, 
aranĝo. Granda talento, repre- 
ninle la plej bonajn tradiciojn 
de la pasinto, luktas en ĝi kon- 
traŭ ia limoj de la ebloj —■ kaj 
ne venkas. Tamen, la filmo 
npnrtcnas al la elstare artvaloraj 
kreaĵoj de lu okcidenta mondo.

F, D.

T. S. Eliot.
Ln anglo poeto T. S. Eliot n* 

cevis lii Nobel-premion de 1948. 
Lim In origina intenco, oni do- 
rnis tiun premion por la rekom- 
penco de verko aŭ verkado, kiu 
servas la aferon de ln progreso 
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kuj pnco. Estas inde okupiĝi pri 
la demando, kiagrade respon, 
das tiujn kondiĉojn la premiito.

Sendube. Eliot eslas tre kurak- 
lerizn, kaj inter la du mondinlli- 
toj elde plej signifu figuro de 
la angla poezio. Li komencis 
sian karieron per serĉo de novaj 
temoj, per ribelo kontraŭ In lra- 
dicioj konceptoj de formo kaj 
enhavo. Cetere, li ne staris sola 
en tiu ribelo: In lntcŭropn .sen- 
raviĝo post lu unun mondmilito 
kreis tian krizan staton, kiu de- 
vigis In verkistojn por kontrnŭ- 
metifto al In proksima pasinto.

La romanverkistoj forĵetis la 
malnovajn metodojn de In teia- 
plekto, knrnkterpentro kaj tlp- 
kreo: In konceptoj de spaco kaj 
tempo relativigis; malaperis la 
unueca okazajo kaj la centra 
heroo, lu problemojn oni metis, 
sed ne solvis, eĉ la postulon de 
solvo anticipe rifuzis kiel nntnu- 
juĝon; per tio lu verkistoj jen 
konsternis, jen konfuzis, jen 
indignigis siajn legantojn — 
liamaniere ili vere estigis la saj- 
non <le revoluciece. La poetoj 
forrifuzis la forman ordon de 
la tradicio, In pretendon je Io- 
gika dir konccpto, la penson pri 
la socia dcstinitcco de la poezio, 
kaj Ĉian temosfero!) uzitan ekde 
la Viktorin epoko. Tio estas, sen- 
dube, konscie bildodetrua, kon- 
scie ribela sinteno. Sed la senrc- 
viĝo ne sufiĉas sen la trapenso 
de ĉiuj konsekvencoj. La plej- 
pario de la angla literaturo, ans- 
tatnŭ fronte nlaki la burĝajn 
barojn, propre rifuĝis de In pro- 
blemoj, ka j konstruis, ĉiu en sia 
maniero, lu fikcion de nova arto 
por arto, por ne devi konlraŭ- 
rigardi la faktojn. Tiel naskiĝis, 
inter lu du mondmilitoj, la lile- 
ratiiro de Ia burĝa dekadenco. 
Sendube troviĝas en ĝi kreaĵoj 
valoraj, kni Ire interesaj tiu- 
rilate. kc ili montras putrosimp- 
tomojn de kriza epoko. Sed pro 
ain unuflankeco, pro sia rifuĝo 
nnfau In profitemoj, ĝi ne povas 
kalkuli je literatura kredito.

En tiu evoluo, Eliot havis dc- 
cidan rolon. La fundo elemento 
de lia frua poezio estas la mnl- 
konterito pri In montio. En la

Rapsodio de Venia Nokto" li 
pripentras In terurajn ombrojn 
de grandurba nokto; bildon de 
mizera virino, stulhij ujoj. nn- 
Rula lanterno, sensenta lunlumo, 
kompatinda ĉambro — Ha scn- 
reviĝo, la realti de la bildoj, es- 
las nepridubeblaj. Ni kredas je 
hi sincero tle lia ribelo. Sed Eliot 
rigardas nian tempon senspirita 
opoko, kuj kontraŭ tio li ribelas, 
l-a solvo: for de la civilizo, for 
de hi mizero kreita de la materia 
mondo; returne al la klasika li- 
teraturo kaj al lu katolika viv- 
obscrvo. Eliot forturnus sin de 
la iluzioj de la romantiko: laŭ 
li, lu poplo retrovas sian memon 
ne tiel, ke li aŭskultas lu voĉon 
de la ..kuro" trarompante la ba- 
rojn de la prudenta menso, sed 
lici, ke ia materialon de la poeti 
travivajo li volas intelekte ma- 
nipuli. Havante grandegan kui- 
turon kaj eksterordinaran aso- 
dacian pretecon, la materialon 
li konscie formas, fajlas kaj li 
plezuras pri la bizaraj cventua- 
lajoj de konscia, anticipe elpen- 
sita simbolismo. Liaj poeziaj 
bildoj estas formitaj ne buze de 
faktaj siluacioj kaj travivaĵoj, 
sed la travivaĵon li asociigas kun 
la riĉaj konceptoj de sia kulturo, 
tiel ke por liaj poemoj oni povus 
verki literaturajn glosojn (li 
mem faras tion por sia poemo 
The \Vnste Lanti). La poezio 
liamaniere fariĝas ekstreme 
komplikita bizara ludo, traplck- 
lila per sentaj elementoj, filtrita 
el realo kaj literaturaj memoroj. 
Oni povas lauplaĉe malnodi la 
unuopajn versojn de liu spritu 
impliko — plezuru cnigmosolvo 
por la adeptoj. Broivning kon- 
fosis, kc la sencon de iu lia 
poemo, kiam U ĝin verkis, sciis 
nur li kaj Dio, sed de tiam li 
forgesis ĝin. Nu, tion oni ne po- 
vas diri pri la simbolismo de 
Eliot: ĉio havas en ĝi sian pre- 
cizan, intelekte elkalkulita!) lo- 
kon, kaj ĉio hava» ankaŭ sian 
sentan koloron kuj travivaĵon 
enhavon. Tamen, Cio ĉi: la 
bonega intelekta ekipo, la gran- 
dcgn kulturo, la senduba poeta 
latento ne povas kompensi la 

mankojn: la indiferenton pri la 
sorto de Ia homo.

tiaj kritikantoj diras, ke la 
plej elstara poemvolumo de la 
dun mondmilito eslas la I'our 
Quartelt de. Eliot. Nu. la fundaj 
motivoj de la volumo estas la 
relativeco <|c la lempo, la scn- 
tompcco de la ajoj, la samsen- 
ceco de vivo kaj morio: ekstreme 
implikita spiritualismo. Jen estis 
do la problemaro de la domini- 
lito angla poezio!

Eliot eslas ankaŭ kritikiste, 
kaj kiel tia, li responsas pri In 
instruoj de la moderna metnflzi- 
kn kritika skolo. Eliot opinias, kc 
per la reformacio, kiam disŝir- 
iĝis la kristana mondo, disŝiriĝis 
ankaŭ la fantazia forto de la 
poetoj: la poezio degeneris, kaj 
ĝia plej aĉa epoko estis la ro- 
innnliko. kiam la senta elemento 
superregis la intelektan: In poe- 
loj uzis hi metaforojn ne por In 
memstara intelekta plezuro de 
In melnforo-kreo, sed kiel akce- 
sorajn esprimrimedojn de la 
sentoj. Tiui tiaj preferataj poetoj 
estas tiuj de la XVII. jarcento, 
precipe John Donne. Tiuj poetoj, 
simile ni Eliot, rifuĝis de la so- 
cia konflikto, kaj vidante en In 
poezio memcelon intelektan lu- 
rlon, amasigis biznrnjn ideojn, 
densigitajn komparojn, tio estas 
— kiel Eliot diras — ili ludis 
kun metaforo por Ia metaforo. 
l,n poezio de Eliot eslas multri- 
late la perfektigo de tiu ludo. ĉi 
rstas acerba intelekta lndo, kaj 
kiam ĝi sente ekardas, ĝi flugas 
en mistikon abstraklitan de la 
veraj problemoj.

Eaktc. In poezio de Eliot kon- 
sekvencc kaj konscie detruas la 
progresajn tendencojn: tion re- 
konas eĉ liaj relative senpartiaj 
kritikantoj. Stephen Spender 
riproĉas lin, ke li ne turnas sin 
senkaŝe knj simpatie al la mnl- 
sntuloj knj mizeruloj, kaj al tiuj. 
kiui volas plibonigi la materiajn 
rilatojn de la mondo. La opinio 
de Eliot eslas, ke llaj snmtemp- 
anoj estas pnjlopupoj, fantomoj, 
malplenaj skeletoj, kaj ke pli 
honan mondon oni povas krei 
nur sur In firma fundamento de 
reakciaj tradicioj. T- L-

- 27 -



Je U tSO-jara nasklĝjubUeo 
de Adam Mieklewlc».

Antaŭ ISO jaroj, ,n 24"” *?c 
Decembro 1798, naskiĝis lu pola 
nacia profetpMlO Adam Mlckic 
«ie». l-a literuturo pario de li» 
vivo eslas ĝenerale bone kornita 
en In mondo. Precipe la Espe- 
ranta traduko de ..Sinjoro Ta- 
deo" diskonigis lino nomon in- 
fer la esperantistaro. En la jenii 
artikolo mi deziras tuŝi la so- 
cinn finn k on.

Dum In tuto vivo Mickicvicz 
konsekvence batalis por libereco 
knj demokratio. Li batalis 
poeme knj proze, ne nur per 
vorloj, sed ankaŭ per ngoj. Jam 
en Vilao dum sia juneco li fon- 
dis junularajn organizaĵojn, 
kies ceto eslis evoluigi en si nn- 
cinn spiriton kontraŭ la enrisma 
superforto. Posi sin arestiĝo li 
In tutan vivon vagadis en frem- 
daj lundoj ĉiam porla nte libere- 
can standardon.

En „1.lbroj de polaj pilgri- 
innnloj" li preĝis: „Pri la uni- 
versaln popnln milito ni petas 
vin. Sinjoro'". Kiam venis tia 
mitilo en 1848. la poelo ĵetis la 
plumon kaj kaptis armilon. Li 
organizis en Ilalio polan logion. 
Lii ngadon li volis komenci en 
aŭstria armeo, kies grnndn 
parto konsistis el anoj de sub- 
jugitaj popoloj: poloj, ĉeĥoj, 
slovakoj, k. t. p. Se In inten- 
Cita ribelo de liuj militistoj suk- 
ccsus. unu el In ĉefaj reakciaj 
fortoj en Eŭropa disfalus. Koni- 
preneble la ĉefa colo de la pola 
legio estis liberigi Pollandon. 
Micklewicz deziris, ke la pola 
respubliko estu vera patrio de 
liberecaj rajtoj.

Sed ne nur por ŝtata sende- 
pcndeco luktis la poelo. En 
1849, fariĝinta redaktoro de 
parita ĵurnalo ..Tribuno de la 
Popoloj", li batalis ankaŭ por 
socia liberigo. Mickiewicz tiam 
simpatiis kun Ia socialismo. Li 
kredis, ke ĝi estas nova sistemo, 
kiu povos refunkciigi la falintan 
ordon. Kiom du zorgo pri la 
sorto de laborista klaso oni po- 
vas legi en ln gazeto! Mickievricz 
konsciigas laboristojn pri iliaj 
celoj. Ili ne devas enfali en ln 

kaptilon preparitan de malnmi- 
koj. Plej danĝera kaptilo en liu 
tempo estis domoj preparataj 
por laboristoj. Ln poeto atenti- 
gus, ke tiuj domoj ne povas si- 
tentiĝi la verajn celojn kaj tcn- 
dcncojn de la hiimrantn klaso.

Tia eslis ia aktiveco de lu 
pola profctpocto. Kuj nun, so 
ni konsideros, ke lu polilik-so- 
cinn agadon akompanis Ĉarmaj 
literaturaj verkoj, ni povos 
imagi al ni la veran grandecon 
de Mieliievvicz.

H. Sudowakl, 
Toynbce.

A. J. Tovnbee, profesoro de 
la internacia historio en la Lon- 
dona universitato, direktoro de 
n-.vnl Institute <>f Internntional 
Affnirs. estis post la unua mond- 
milito Ce la Versailles-a packon- 
fercnco, kaj antaŭ nelonge Ce in 
Pariza konfereco de lu ministroj 
de eksteraj aferoj, konsilanto de 
la angla delegitaro. Kiel gastanta 
profesoro, li faris plurajn pre- 
tegojn en Usono kaj tie liaj ver- 
koj estas ankoraŭ pli popularaj 
ol en lin patrujo. Lia Ccfn verko, 
A Sludy in llislory. aperis ĝis 
nun en ses volumoj, kaj nun li 
laboras pri pluaj tri volumoj. 
La usona D. C. Sommervcll mai- 
longigis la unuajn ses volumojn 
en unu sesccnlpnĝnn volumon, 
kaj ĉi tiu vasta kompendio fii- 
riĝis besfseller en Usono. La 
plej huta lenin semajngazeto de 
la usonn financkapitalo, Time, 
skribis en 1947, ke oni devus 
enkonduki novan tempokalkulon 
en la historiografio: A. T, signus 
la epokon antaŭ Toynbec, kaj 
P. T. la epokon post Toynbee.

A Study in Historv eslas kom- 
para studo pri la historio de lu 
civilizoj sur 34 B8 paĝoj. Lu verko 
votas respondi la demandon: kio 
estas la movoforto de la civili- 
zoj, ..kiel devenas la civilizoj"?

Laŭ Tovnbee la koncepteblaj 
unuoj de la historia esploro estas 
ne nacioj aŭ epokoj, sed homnj 
socioj, civilizoj. Li distingas 
dudek ses civilizojn, el kiuj post- 
restis nur kvin: 1. Ia okcidenta 
civilizo (Okcidenta Eŭropo, In 
angla imperio, Usono, Latina 

Ameriko). 2. Ortodoks-kristana 
civilizo (Kuŝujo kaj la orlodok- 
saj partoj de Sudorienta Eŭro- 
po). 3. Islama civilizo, t. Hinda 
civilizo. 5. Malproksimorienta 
civilizo (ĉinio. Koreo, Japanio). 
El liuj kvin — laŭ Tojnbec — 
kvar estas antaŭ plena elĉerpiĝo, 
kaj ankaŭ la kvina spiradas 
penege.

Ekzislas ankoraŭ stagnantaj 
civilizoj (eskimoj, polinezaj, no- 
mtidoj), krome oni povas studi 
kelkajn mortintajn civilizojn 
/samira. babilona, egipta, hele 
na, meksika ktp. ).

Toynbee skizas tre poezie lu 
sinfon prezentiĝanta)! ul la his- 
loriofilozofo: sur In koluscgn 
klifo de In tempo kelkaj civilizoj 
grimpas supren, terurite sin 
krucante al iu elstaranta roko. 
aliai senforte-senpove kaŝas sur 
iti pli malsupra rando de ta 
klifo. La historiisto ne povas 
vidi la ankoraŭ pli subajn re- 
gionojn de la „lcmpo-klifo“. 
tiujn plurajn centmilojn da jn- 
roj. kiuj pasis ĝis la „pli mnl- 
sttprnj randoj", kaj same li ne 
povas vidi la pli suprajn regio- 
nojn.

Jam liu suspektinde poezia 
bildo emfazas, kaj Toynbee an- 
kaŭ aparte substrekas plurfoje, 
ke li okupiĝas nur pri la ,,konat- 
nj civilizoj", t. C. pri In skribita 
historio. Laŭ Ii. oni scias pri du 
specoj de hi homaj socioj: pri 
la primitivaj socioj, kiuj estas 
objektoj de antropologio koj pri 
la ..civilizoj" kiuj estas ab- 
jckloj de historio kaj historio- 
filozofio. ..Tion saman ni provas 
pri la civilizita speco de la ho- 
maj socioj, kion la antropologio 
faras pri la primitiva speco".

Tovnbee. fakte, imitas In du- 
dcka-jnrcentan burĝan antropo- 
logiou knj alprenus, kiel tiu, 
stcrile-stntiknn observmanicron. 
Nome, tiu antropologio ignorus 
In esploron de ln evoluo-leĝoj, 
kaj studas ln primitivajn kullur- 
ojn aparte, kiel ..aĵojn en si", 
poste komparas ilin unu n! ln 
nila. En Ia rigardo de Toynbee, 
same, la historio de lu homaro 
eslas kolekto de inlorkompar- 
cblaj civilizoj, kiujn ..filozofie 

- 28 —



oni povos rigardi kiel Murdemo- 
ajn".

Juni anticipe oni povos diri. ke 
tiu observmaniero kuj liu rne- 
todo estas arbitra kaj nescienca, 
sed animi ol tion pruvi, ni devas 
aserti, ke la historiisto nepre 
povas vidi pli el la rokomuro de 
lu tcmpoklifo. ol la sestniijnrnn 
periodon, sole videblan kiu 
Tojnbce. La civilizoj havas pnse- 
on, estas rezultoj de ĉirkaŭe 
duonmilion-jnra evoluo. Kaj kiu 
ne okupiĝus, principe ne volas 
okupiĝi pri la piemi historio de 
lu homaro, kiu ne volas studi la 
vojon ekde la hordoj de la pra- 
homoj ĝis la unuoj vere homaj 
soeilĝoj. liu hiŭnccesc sin for- 
piiŝns de la bazo de ĉia scienca 
pensado, por veni al pli kuj pli 
suspektindaj ..poeziaj" regionoj.

Tovnbee vere faras lion Ĉi. 
Eksplikinte per hi komparo de 
..lempo-klifo", ke la historiisto 
ne povas ekkoni la prahistorion, 

*nck konjekti la direkton de In 
futura evoluo, li metas la de- 
mundon: kial kelkaj homsocioj 
povis ..plu rumpi supren", kial 
refalis aliaj (la mortintaj civi- 
lizojl, kaj kial restis senforte sur 
la rokorando aliuj (la primitivaj 
socioj)? Kaj kiel liuj montgrim- 
pantoj entute venis ni la roko- 
muro, t. c. al la historia ekzisto? 
El kio fariĝis la historio?

„Ln dramo -- skribas Toynbec 
-- ekiras en la perfekta stato de 
Jio."

Jin estas ĉina esprimo, sig- 
nnntn la absolutan pasivecon, 
kontraste al Ĵuru), kiu signas lu 
agon. la dinamikon. Tovnbee, 
helpe de liuj ĉinaj esprimoj kla- 
rigns, ke Dion pasivigas In pcr- 
fckteco de la mondo kreita, en 
kiu plua progreso ne eslus eblu. 
..Tiu impulso, liu motivo, kiu 
transpaŝus la perfektan Jin- 
stalon en lu novan Jang-aktivec- 
on. eslas la penetro de la diablo 
en lu universon de Dio 
konstatas Toynbcc. La historio 
eslas eterna alterno de Jin knj 
Jung,

Ĉu tiu ĉi teologia lingvaĵo es- 
tas nur ,.poezia" lumigo de la 
problcmo-mclo? Ne! Toynbec 
melas la demandon tule serioze: 

kiel. laŭ kiaj leĝoj manifestiĝas 
la Jin-Jang-procezo? Tiacele nin 
historiisto retroirus al la ..racia" 
esploro, por ekscii, ĉu rasaj, bio- 
logiaj nu mediaj, unuavice geo- 
gradaj kuj klimaj faktoraj po- 
vus doni iun klarigon. Kompren. 
chle, pro sin nehistoria knj ne- 
scienca observmaniero Ii tie povas 
ricevi respondon, knj je tn fino 
de ia unua volumo li mem cm- 
fnzas, kc la scienca pens- knj 
esplormetodo ĉi tie fiaskas. La 
problemo, nome. laŭ li eslas 
..spirituala".

„En nia lasta provo solvi la 
enigmon — li skribas • ni sekvu 
Platonon, knj ni elektu Ia allan 
vojon. Por momento ni fermu 
niajn okulojn antaŭ la formuloj 
de la scienco, por povi mui fermi 
niajn orelojn por la lingvo de la 
mitologio."

Nu, Toynbce fermas la okul- 
ojn antaŭ la ..formuloj de lu 
scienco" por iom Iro longaj „mo- 
mentoj". En sia sekvanta tia 
longa momento, li jene milolog- 
as pri la faktoroj de la civilizo:

..La faktoro, kiun ni serĉas, 
estas ne simpla, sed plurspeca, 
ne „io“, sed rilato. Tiun rilaton 
oni povas imagi, kiel reciprokan 
efikon de ne-honuij fortoj, aŭ 
interpuŝiĝon de du superhomaj 
personaĵoj. Ni elektu lu duan 
eblon, eble tiamaniere ni akiros 
lumon."

Ekzemploj por la interpuŝiĝo 
de superhomoj personaĵoj: Je- 
hovo kuj la serpento, Di-sinjoro 
kaj Satano. Di-sinjoro knj Me- 
f (stofelo. kaj similaj balaloj en 
la aliaj mitologioj inter la spi- 
ritoj de Bono kaj Malbono. 
Kiam la diablo (Jungi aperas, 
ĝi donus okazon al Dio forlasi 
hi pasivan Jin-slulon kaj ko- 
inenci novan kreadon. La diablo 
ne kapablas malhelpi Dion, fini 
tiun novan kreon je pli alla 
grudo; farinte tion. Dio denove 
..rigidiĝas en Jin". La diablo 
provokas, kaj Dio respondas per 
ngo. Tiamaniere, teologio kaj 
mitologio kondukas nian ..scian- 
rulon" al la teorio (cetere ne 
nova), ke la moviĝon de In civi- 
lizoj estigus la rengo al lu pro- 
voko de la mediaj malfacilaĵoj.

En la vivo de la socioj la „chal- 
lcnge (provoko) kaj ..response" 
(respondo, rengo) eslas laŭleĝaj. 
Krome efikas ja ankaŭ biologiaj 
kuj mediaj faktoroj, sed la de- 
eidan rolon havas la ..nekonccp- 
lehla animo", tio estas, niaj mnl- 
novnj konatoj, la interbatalanta 
paro Jin-Jang.

Disvolvinto ĉi tiun edifan 
..teorion" per amasego du milo- 
logia, historia kaj literatura ma- 
tcriuto. knj per ankoraŭ pli mulle 
do belspiritaj aludoj, Toynbec 
ckklopodas, ..science" esplori 
knj pruvi lu teorion tra kvin 
dikaj volumoj. Kaj nun sekvus 
miksaĵo de dolatina tc rialo kun- 
bnlnila cl la kampo de ĉiuj eblaj 
kaj maleblaj sciencoj, kaj plej- 
parlc miskomprenita, kun ĉarla- 
tnnii filozofado, ..poeziaj bildoj" 
koj naiva reakcia propagando. 
Oni ofte jam citis In titolpaĝon 
de bestkuracista lernolibro, kie 
ĉiuj malsanoj estos bilditaj sur 
umi malfeliĉa ĉevalo; nu. en ĉi 
tiu verko, sume, oni povas trovi 
en tragikomika kirlomikso prcs- 
kau Ĉiujn burĝajn crarideojn, 
ĉiujn pseŭdosciencajn nmnifcs- 
tiĝojn ife In reakcio.

Ni tamen sekvu liajn cksplik- 
njn. por demonstri, en kiajn 
absurdajn ekstremojn kondukas 
lu konsekvenca validigo de la 
Toynbec-n teorio pri ..nekoncep- 
lcbln animo".

(Finota)
Lu ,,nigra anĝelo" de Balzac.

Eslis unu el la vintraj tagoj 
de 1833 jaro, kiam granda 
fruncn verkisto. Balzac, ricevis 
enigman leteron en kiu ia ne- 
subskribila korespondantino el la 
malproksima kaj mistera Ukra- 
ino plendis pri sia malfeliĉa 
sorto, pri senespera vivo kun 
maljuna edzo kaj pri siaj ador- 
sentoj por lu granda franca ver- 
kislo. poeto de virinaj koroj ...

Balzac certe «ie antaŭvidis, kc 
tiu lelero cstos ia komenco de 
grandega deksepjara korcspond- 
udo. kiu llniĝos per malfeliĉa 
edziĝo.

En tiu lempo Balzac eslis en 
|n zenito de sia gloro. kaj. laŭ 
statistiko farita de katolikistoj, 
jam ricevis dekdu mil amlcter- 
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ojn de siaj adorantinoj, Do. la 
nima lelero de nekonata virino 
ne elvokis specialan atenton de 
la verkisto, sed kiam venis dini, 
trili, kvara. Bnhac ekinteresigis 
pri lu korespondantino, kaj, por 
ekscii ŝian adreson kaj nomon, 
li faris la saman paŝon, kiun 
faras nun ĉiuj junaj homoj: 'i 
anoncis en gazeloj, ke li volus 
respondi al nekona la koresponda 
antino, sed ne konas ŝian udre- 
son kaj nomon.

Baldaŭ li ricevis la solvon de 
hi sekreto, sed oni povas imagi, 
kiel malbenis la verkisto, pen- 
nnte deĉifri terurajn ukrainajn 
nomojn, interalie la anekdote 
famekonatan urbon Berdyczow. 
Legante lian malfacile elparola- 
tan por franco nomon, ĉu li po- 
vis antaŭvidi, ke post deksep 
jaroj, preskaŭ antaŭ sin morto, 
en la pregejo de tiu strange 
sonanta urbo li ligos sian sorton 
kun lu enigma korespondantino!

Tuj komenciĝis multsenta ko. 
respondado, kiu donis al Balzac 
tiom da nmo kaj feliĉo, kiom da 
suferoj kaj doloroj.

La kritika literaturo pri Balzac 
estas grandega, ĝi egalas iti liu 
de Shakespeare kaj Moliĉre. Sed 
lu historiistoj de la franca litera- 
turo dilinis Li rolon de la ukra- 
inn sinjorino en la vivo de unu 
cl la plej grandaj francaj vcr- 
kistoj, kie) rolon de ..nigra 
anĝelo", kaj ne ŝparis por ŝi la 
plej malagrablajn nomojn ĝis 
Ia moku ,,piode polonaise" 
polii kokino!

El la samtempuloj la poloj 
ne povis pardoni al ŝi la edzi- 
niĝon al la ..harkovrita** Balzac 
— Ia francoj, ke ii turmentis 
lin tiom da jaroj, kaj sep jarojn 
prokrastis la geedziĝfeston, kiu 
fine okazis preskaŭ antaŭ la 
morto de Ia verkisto. Iii eĉ dec- 
idis, ke ŝi estis ..sorĉistino" kaj 
nur per ..magio" altrenis Balzac’ 
on en sian reton.

Sed kiu estis tiu ..sorĉistino", 
la virino, kiu kapablis ..enretigi” 
fuman verkiston, (edafon jam de 
amo kaj lauroj?

Sinjorino Eva Banska (Ho 
estis ŝia nomo) en la jaro 1833, 
kiam ŝi komencis la korespon- 

diidon kun Balzac, estis 27-jnra 
virino — edzino de riĉegulo- 
milionulo, 25 jarojn pli aĝu ol 
lin edzino. Si devenis cl la ko- 
nula familio Bzcwuski kuj estis 
fama pri sia intelekto, beleco 
kaj Bereco. Pri la virinoj de tiu 
familio oni diris, ke ili hnvns 
..koron en In kapo”. Multaj 
anoj de liu familio estis notitaj 
en la pola historio. El ŝiaj ses 
gefratoj, ŝin fratino, Karolina 
Sobanska. estis fama ne nur en 
Bolujo, sed ankaŭ en Fnincujo, 
kie ŝi, jam kiel s-ino Lucro!», 
gvidis unu el !n plej konataj 
literaturaj ..salonoj”, kiu, kiei 
oni konfesis, preskaŭ egalis al 
la salono de la fama sinjorino 
Recnmier. Pri s-ino Sobnnska 
pensis Adam Mickievvicz, kiam 
li verkis la konatan versaĵon: 
...Mia Karcsulino", kaj Chopin 
famigis ĝin tra la mondo, koni- 
peninte al ĝi belan muzikon.

La anoj de tiu familio, mai- 
graŭ ke ili estis neordinaraj kaj 
talentaj, eslis kondamnitaj al 
malfeliĉo. La familia legendo 
rakontis, ke la malfeliĉo eslis 
kaŭzita de malbeno de la unun 
pra-familiano, kiu, enmurigita 
en In kastelturon de sin filo, 
ĵetis la malbenon sur lian 
idaron.

Cu sinjorino Banska estis 
bela?

Unu el la samtempuloj, kiu 
vidis ŝin jam en Erii nenjo, ra- 
kontis, ko ŝi, malgraŭ sin iom 
dika figuro, estis bela virino: 
miraklaj manoj, delikata kaj 
klara haŭto, ,,nebulitaj" okuloj, 
voluptemaj lipoj kaj kapo ĉir- 
kaŭnta de bukloj lau la ..angla 
maniero".

La geamantoj intervidiĝis mnl- 
ofte dum tiuj deksep jaroj, 
antaŭ ilia geedziĝo.

Jam estis ebla por ŝi la geed- 
ziĝo kun Balzac, sed sinjorino 
Banska prokrastis ĝin. La kauzo 
(aŭ preteksto?) estis: neceseco 
de aranĝo de heredaĵo. Tion ne 
povis pardoni al ŝi la francaj 
historiistoj de literaturo! Sed 
unu franca balzakisto, Sro Bou- 
teron, klarigis la aferon: en tiu 
lempo riĉa heredantino-polino 
havis multajn malhelpojn.

RECENZO
Galileo Galilei.

de Bento de Jesus Curaca, cl lu 
portugala tradukis Manuel de 
Freitas; 1918, eldonis 1’ortugalu 
Eldonu Hondo. Monte du Lapa, 
19—l.°. Porto (Portugalio), 62 
paĝoj, formato 19’/iX13’/s. prezo 
ne montrita.

La ĉeftemo de lu libro estus, 
kiel ankan ĝin subtitolo diras, 
prezento de lu ..scienca kaj nio- 
riiln valoroj" de lti verko de Ga- 
lilco Galilei. La scienca verkado 
kaj vivo de Galileo eslas pre- 
zeolita sur 9 paĝoj. Pluaj 9 pn- 
ĝoj prezentas fragmentojn de lu 
proceso kaj precipe plejparton 
de teksto de hi kurioza, meze- 
pokstile ceremonia verdikto per 
kiu dek „pro la Diii graco kardi- 
nnloj de la Sankta Romkatolika 
Eklezio, speciale delegitaj de In 
Kristana Respubliko kiel ĉef- 
Inkviziloroj de la Apostola 
Sankta Seĝo kontraŭ la herezo 
malbono" — kondamnis Gali- 
leon al formala karcero kaj al 
pentofara devo dum tri jaroj 
ĉiusemajne foje eldiri sep pento- 
farajn psalmojn, pro lin ..falsa 
kaj kontraŭ al la Sanktaj kaj

Kontraŭ Ĉiuj riproĉoj Si de- 
fendas sin en la leteroj ni sia 
frato: „sc mi volus, ŝi skribis, 
rompi ia vivon de fama verkisto, 
mi Tarus krimon, kiun neniu al 
mi pardonus".

Ciuloknze Balzac neniam furi» 
similajn riproĉojn. Kontraŭe, li 
substrekis, kc sinjorino Hanskn 
estis al li „l' fime inspiralrice" 
— la animo lin inspiranta — 
kaj estas konnte, kc la rakonto 
de Balzac ..Modesta Mignon" 
estis inspirita de sinjorino 
Banska. Estis ankaŭ konstatite, 
ke ŝi inspiris Balzac kaj esti» 
lia perantino dum lin studado 
de verkoj de Svedenborg.

El Ciuj leteroj de sinjorino 
Banska rigardns la virino, kiu 
humile kaj kviete fariĝis hi scr- 
vanlino ile sin serlo kaj malgraŭ 
siaj kulpoj ŝi restis ĉiam fidela 
al la idealo de sin vivo.

R. Sakowicz.
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La novelo de la
Reirita konkuri».

Llmtlatn: 1 lulio, iaka.
Ciu beletra revuo de lu mondo lamenta*, ke 

minita* noveloj, ke estos grandii mnhmfiĉo pri 
lili mallonga prora verkospceo. kiun la angioj 
nomas ..sliort story".

Ties kaŭzo certe islas tio, ke la vivoformoj de 
la nuntempo ankoraŭ ne lute trovis niajn litera- 
turajn esprimformojn. Se iu eĉ povas ekvidi la 
rilaton de lu sentanta liomo ni la moderna labor- 
tnnŝino, al lu kontora organizajo aŭ nl ta agro- 

kullurn grunduzino, je tic> arta esprimo li eslas 
kupolita nur tra tangaj priskriboj, tra mozaiko 

de mallongaj okazajoj, do per formo de romano.
En novelo ĉinm ankoraŭ eslas pli ..arta" ta 

kandelo, ol la neontubo, pli ..literatura" ta ponardo 
ol la pistolo. Verki pri poeto, pluganto nli vnga- 
bondo eslus pli ..betafekte" ol pri dulibristo. 
bctonlaborislŭ aŭ traktoristo, Kaj tiel plu.

L. M. anoncas nun konkuron de realista novelo 
pri lu moderna evoluinta kaj progresiva vivo kaj 
pri lies homo, kiu la evoluon jesus kaj direktas, 
akceptante ĝin kiel sian vivoformon. Ni atendas 
de In novaj noveloj ta senperan forton de tra- 
vivajn, In fotografan akrecon de la priskribo, la 

kuraĝan montron de la realo. Guste lini, ni nin 
turnas ankaŭ al tiuj, kiuj havas nenian verk-

progreso
istan paseon, lli priskribu sian propran vivon, 
lukton, sukceson. Ili prezentu veran bildon pri la 
metita, en kiu lli vivas, pri la laboro, kiun ili 
faras, lli montru, ke ta nunaj forinoj de la vivo 

ne estas malpli liciaj, malpli enhnvriĉnj, ol tiuj 
de ta pasintaj tempoj. NI atendas de lli optlm- 
ismnn realismon.

l-a redaktoraro de I.. M,. prijuĝinta lu cnscn- 
ditajn konkurnovclojn, premio» ta tri plej bonajn 
ci ili. Lu umia premio estas 30U, la dua 200. ta 
Iriti KM) forintoj. Lii redaktoraro rezervas nl si 
ta rajton, senili por lti mono Esperantajn librojn, 
se lu sendo de mono estas barata de juraj rnai- 
facituj. L. M, rajtas publikigi ankan nepremiitajn 
konkur novclojn: ties verkintojn ĝi honorarias 
per 50 forintoj (an per libroj suni valoraj).

l.n konkurvcrkajojn oni subskribu per devizo, 
kaj oni aldonu koverton, sur kiti estas skribita 
ta sama devizo, kaj kiu enhavas la nomon kaj 
adreson de lu verkinto.

Ciuj rajtoj pri la premiitaj aŭ suprnkondiĉe 
publikigitaj verkoj apartenas al L. M. Mnnu- 
skriptojn nl ne resendas.

Ni esperus, ke konkursantoj sin anoncos en 
granda nombro; estus vere ĝojige, se per tiu 
konkuro komenciĝus nova florado de la Esper- 
antn novei-literaturo.

Diaj Skriboj" doktrino, lau kiu 
„ln Suno estas In centro de 
l' mondo knj ne moviĝas de 
oriento okcidenton, knj hi Tero 
moviĝus kaj ne estas la centro 
de l’ mondo'*.

La ceteraj pli ol du trionoj 
de ta valorega enhavo de Ĉi libro 
parolus pri Iii evoluo de In du 
nnlugonismnj teorioj, gcocent- 
ristno knj heliocentrismo knj pri 
In kun ĉi teorioj ligita evoluo de 
kelkuj aliuj teorioj de la fiziko 
antaŭ knj post Galileo. por lin- 
municre difini ltan lokon knj 
.signifon de lia rolo en ta evoluo 
de ln scienco. Knj la plej inte* 
renaj estas hi sociologioj knj fita- 
zofaj konkludoj pri la evoluo de 
la sciencoj, ribloj inter la 
scienco knj religio knj pri ln 
klasa karaktero de kontrnuscicn- 
cnj bataloj. La belecon knj va- 
loron de tiuj paĝoj Plei bone 

ilustros la sekvaj fragmentoj de 
la teksto:

....... ekzistas . .. ideoj ... kies 
vivoforto ne ebligas al ili trans* 
vivi ta kreon de novaj, sed kiuj 
tamen sukcesas postvivi ain 
mem. aliiĝanta en siajn proprajn 
fantomojn. Batalado kontraŭ la 
kreaj ideoj okazas en la nomo 
de tiu grupo de fantomaj ideoj. 
Ilin frunto estas turnita ni ta 
estinteco, kaj ili klopodas tiri la 
sociojn 'en stan estintecon, kun 
In espero per tio retrovi la rne* 
dion. kiu redonos nl ili ta pcr- 
diltin vivon.

Kiu homo ne rimarkis ĉirkaŭ 
si la haltigan efikon de 1* tan- 
tomaj ideoj knj ne semis ilian 
batalon en sin propra sino. pe- 
nantan lin subigi, lin treni en 
tiujn malhelajn regionojn, kiujn 
ne nlingns ta brilegu lumo de la 
nenjnrtipovaj ideoj?"

Jen, kiel batalis la mezepoka 
kristanismo kontraŭ In scicnco: 
..La scienco por kio? Se ta fito- 
zofoj knj ta scienculoj kapablus 
bone gvidi lii bornojn, ln veno 
de ta savanta Kristo ne estus 
estinta necesa.

Lu observado pri ta naturo? 
Kiajn rezultojn ĝi povns doni? 
La sentokapablo} estas malper- 
fektnĵ, kaj kiun intereson bavas 
ekzameno kaj studo pri lti put- 
remn materio de tiu ĉi humila 
ekzisto? Ne. bezonata estus ne 
tio, sed ta preparo de la animo 
por eniri ta regnon de Kristo. 
La liomo havas originan mal- 
bonon. In pekon, kaj tial li estas 
jetata en tiun ĉi malperfektan 
mondon; ke li profitu sian sur- 
teran ekzistadon por sin purigi 
knj sin perfektigi, kaj poste !e- 
viĝi ol la supera mondo de 1’ 
neputremo knj nemnterieco.
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Lii vero? Kiu soifas pri ĝi, tiu 
trovas ĝian unikan fonton en lu 
sanktaj skriboj."

..La edzigo de In scicnco kun 
lu religio ne estas libero kuniĝo 
de du entoj, kiuj. sin inter- 
kompletige, reciproke sin rcali- 
gas: kontraue, ĝi estas kon- 
traklo, per kiu unu cl li* kon- 
traklnntoj sin devigus servi lu 
alian,*'

.Jui religioj ne re las scion: 
iliaj Iretoj en lu regionojn de I' 
raciaj konstruoj okazus. ne kun 
In intenco neprofiteme esplori, 
sed por akiri idcosistcnion, kiu 
servu kiel subtenilo ni ilia etika 
doktrino,"

„l,n sintenoj de la scienco knj 
de la religio antaŭ lu esplora 
problemo estas do tute malsa- 
niaj. Kaj neniaokaze tiu mal- 
sanio aperas tiel akre elstara, 
kiel antaŭ la eraro. Por lti sci- 
enco In eraro estas, oni povas 
diri neparadokse, la plej aktiva 
cl ĝiaj agantoj — Ĉar estas ĝi, 
kiu ĉiuokaze montras, ke lu in- 
lcrpretnntnj doktrinoj ne ĝuste 
konformiĝas al la rezultoj de 
observado, kio tuj kauzas dok- 
trinan renovigon signifantan 
transiron al pli alla grado de 
seio —, sed la religio estas sen- 
sentn koncerne la eniron kaj la 
rncinn kontraudiron; ĝi klopo- 
das konservi integra sian siste- 
mon de ideoj, forlasante ion nur 
tiam, kiam ties plukonservado 
fariĝas danĝera al la ilrmslnreco 
de ĝia konstruo.

Oni do povas diri, ke la pro- 
greso de 1* scienco plenumigas 
per akiro, per konstanta aldono 
de novnj ideoj al ĝin fronto, sed 
In progreso de 1' religio okazas 
inverse, per forlaso, ĉe gia 
posto, de fantomaj ideoj, kies 
plim konservado farigis jam ne- 
cbta.“

„La karakterizilo de la scienca 
valoro de iu epoko estas unu el 
tiuj ĉi du aferoj: au In naskigo 
de kreantaj ideoj, tuj poste ĉiu- 
dirckte jctalaj, kaj kies luman- 
lan postsignon oni mezuras per 
lu fekundaj sugestoj, kiujn ĝi 
naskas, per in agitado, kiun gi 
elvokas kaj per ta reagoj, kiujn 

ĝi kaŭzas; aŭ ta kunfluiĝo de 
liuj ideoj kuj de aro de aliuj 
ideoj, iliaj satelitoj, kiuj de di- 
versaj punktoj de ta horizonto, 
subile venus por kuniĝi, unuiĝi, 
preparante vastan sintezon de 
ĉiuj konoj ĝis liam akiritaj. De 
la unuii speco estis liu ĉarma 
periodo ekirinta de la li-a ĝis 
4-a jarcento antaŭ Kristo, vii 
antikva Grekio; de ta dua speco 
estis tiu periodo, kiun konsisti* 
ĝis la 16-a knj lu 17-a jarcentoj 
niaepokaj,"

Respondante lii demandon, 
kiui lu kristanismo tempo de 
Galilei subtenis lu geocentrismon 
knj aliajn jam tiutempe „fiin- 
tomajn" kontra oscienca jn dok- 
trinojn, la aŭtoro diras, ke tio 
,.guste konvenis por tenadi en 
ekvilibro socialan staton, ĉe kiu 
In bonaĵoj de 1’ vivo estis gustaj 
de cta malplimulto**. „La plimul- 
ton, fra kuŝu ii sed malkleran, oni 
devis, por ke ĝi ne ekkonsciu 
pri sia forto, tenadi en kulto ni 
sin propra neperfekteco knj sen- 
digneco."

Post amaso de ta beletraj tru- 
dukoj kaj originaloj en Esp-o, 
Portugala Eldonu Rondo faras 
unu cl In plej seriozaj ĝisnunnj 
klopodoj grandnombre publiki- 
gudi valorajn popularsciencajn 
librojn en esp-a traduko, kio 
preeipe gravus, ĉar Esp-o estas, 
unuavice, internacia lingvo de la 
laborantaj amasoj, kaj tini ĝi 
devas fariĝi ankaŭ riĉa klcrig- 
fonto de tiuj amasoj. Kaj Ci 
libro eslus tre valoru kontribuo 
al In popularscienca literaturo 
en Esp-o.

lai traduklingvo estas zorge 
prilaborita, krom kelkaj elaj 
malĝustaĵoj. Iom ofte eslas sen- 
necesc uzitaj sufiksoj, precipe 
..iui" knj ..cc". Plurfoje estas 
uzita ..lokigi" anstataŭ „loki“. 
En In frazparto ..rnovo de plnne- 
doj" pli ĝusta estus „m<>i>irĵo de 
planedoj". Anstataŭ ..cirkunfe- 
rcnco* ‘en In trnduko. cii Plena 
Vortaro trovigas ..cirkonferenco**.

La papero kaj preso estas tre 
bonaj. La titolpaĝo havas trafan 
portreton de Galileo Galilei.

IL Vnnĉik

Tutmonda Juiiutar-Organizo.

M. v. d. Horsl. 16 paĝo ka- 
jcro. Eldono de TJO centro, V. 
Grafldijk, Nederlando Prezo: 
unu rcsp. kup.

Lu kajero koncize prezentus 
la historion, celon knj laboron 
de tiu sola esperantista junulnr- 
organizo. Kelkaj sukcesaj so- 
mernj internaciaj tendaroj pru- 
vas lu valoron de TJO, kiu estos 
fakorganizo de UEA knj last 
tempe enfandis la Denaskan 
Esperantistaron. Gi havus pc- 
rantojn en 20 ŝtatoj. Por la 
malalta kotizo, oni donas ankaŭ 
l.i monatan revuon ..Juna Vivo" 
kun fakoj por Esperanta instrn- 
isto. skoltoj, bonhumoro, junu- 
tara vivo.

Ptt.

Povo sukcesi

Hcnry Thomas Hatnblin. El ta 
nngta trad. F. W. Hipslcy. 
Propra eldono, adreso: Seven 
teen. Abbota Road, Uirmingham, 
Fourtecn, Anglojn. Prezo t shii. 
■1 rcsp. kup. 28 paĝoj.

Filozofia verketo por opii- 
misma vivrigardo, donata kon- 
silojn, kiel formi ta mensan 
pripensadon, por ke ta sukceso 
estu certigita kuj anime kaj 
materie. Ne eblas mallonge skizi 
la enhavon. Muliaj bonaj instru- 
oj kaj konsiloj: la misuzo de la 
mensaj fortoj povas frakasi lu 
homan vivon! ,,Se ios okupo ne 
utilas al ta komunumo, gi vel- 
kas kaj formortas" por cedi 
lokon al liu, kiu pli efike ser- 
vas. La sukceso dependas de la 
mensa stalo, lce oni firme fidu 
la internan Potencon de la 
homo akiri sian celon. Sed Iii 
ceto ne estu egoisma, ĝi estu 
..servado al la uiuo kaj la 
mondo". Eble plej bone redonas 
la sencon de ta ĉefa instruo: 
..Donu al la mondo la plej bo- 
nun el lio, kion vi havas, kaj la 
plej bona revenos al vi". (Ella 
AVheeler VVilcoz.)

P. U.
*

De la snina verkisto estas ha- 
veblnj senpagaj folioj: La paco. 
Taniga. La vivo transformita. 
Adreso supra.
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Pro personaj kaŭzoj de ia ad- 

minislnoito la milia numero be- 

daŭrinde multi- malfruiĝi nte Ira- 

las la abonantojn. Lu sekva 

numero aperos jam post monalo 

kuj la postaj numeroj refoje 

< inni aperos regule en la liksita 

lcm|>o Pro la malfruo ni petas 

afablan pardonon.

Lii itdministranlo.

V u nunan mum ion ni senda» 

al eiuj pasintjaraj abonantoj, 

ankaŭ al liuj samideanoj, kiuj 

ankoraŭ ne reabonis. Ni pei is 

ilin. bonvolu senprokraste rcno- 

vigi la abonon!
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JAM APERIS!

Sandor Petofi

JOHANO LA BRAVA
Tradukis: K- Kalocsa}’

Popolfabelo en versoj, 
naiva epopeeto.

Dua eldono.

Formato 12X17 cm.
66 paĝoj, prezo 0-80 
USA dolaro au egalvalo- 
ro plus 10% sendkosto.

Eldonis Literatura Mondo Budapest

J E ROME K. .1 E K O M E

THI HOMOJ
EN BOATO

El la angla: G. BADASH

Formato 19X13 cm. 256 paĝoj.
Prezo 1.40 bros. 1.90 bind. Aldonu 
10% sendkostojn.

Sprita kaj facila rakonto pri gaja 
ekskurso. Tauga legaĵo por progre- 
santoj.

Mendu ĉe Literatura Mondo au niaj 
reprezentantoj.

REABONU
Se vi ankoraŭ ne 

reabonis por 1949, 

sendu tuj vian abon- 

on al nia vialanda 

reprezentanto. Prezo 

3.— USA dolaroj, afi 

egalvaloro.

REABONU

LAJOS KOKENY

Populara Lernolibro 
de Esperanto

Pure esperantlingva lerno- 
libro por komencantoj kaj 
legolibro por kursanoj dum 

kaj post kursoj.

Formato 20X15 cm 65 pagoj.
Prezo 0.50 dolaro plus 10% 

sendkosto.

Eldonis Literatura Mondo 

Budapest
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